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Târgurile şi expoziţiile – importante medii de marketing 
şi comunicare (II) 
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Abstract: 
In a communication era, the organizations search for efficient presentation, sale and commu-

nication means. The work presents the fairs and exhibitions as veritable and efficient marketing and 
communication means for exhibitors.  

Keywords: restricted fair availability for visitors, contractual relations with the fair manager, 
fair participation plan, activity monitorisation at the stand, participation rapport. 

 
 
În calitatea lor de expozanţi, producătorii/prestatorii şi distribuitorii, deşi se adresează 

aceloraşi ţinte, nu au aceleaşi obiective majore (tabelul 1). În timp ce producătorul / prestatorul 
vizează, în principal, promovarea mărcii, distribuitorul doreşte să crească rentabilitatea globală a 
standului şi a punctului de vânzare [1]. Fiecare va beneficia însă de pe urma participării la târguri, 
realizând inclusiv o intensă publicitate la locul vânzării [5]. 

Indiferent de ipostaza expozantului (producător, prestator, distribuitor), el reuşeşte să deter-
mine o mai mare vizibilitate a propriei organizaţii, a brand-ului său [3]. În concluzie, prin ma-
nifestările de natură comunicaţională şi comercială specifice târgurilor şi expoziţiilor, organizaţia 
expozantă urmăreşte atragerea atenţiei consumatorilor / utilizatorilor potenţiali asupra mărcilor (de 
produs sau de întreprindere), vinderea produselor – în cazul târgurilor – şi, nu în ultimul rând, 
crearea sau consolidarea imaginii favorabile companiei, mărcii şi produselor expuse la standuri [6]. 

Deşi târgurile  şi expoziţiile se caracterizează printr-o disponibilitate restrânsă din punctul de 
vedere al vizitatorilor – imprimată de faptul că locul şi perioada derulării sunt determinate exclusiv 
de organizatori, fără ca vizitatorii să le poată influenţa –, ele nu lipsesc din categoria mijloacelor de 
comunicare pentru atragerea fiecărei grupe de noi clienţi (persoane fizice; întreprinderi mici şi 
mijlocii; întreprinderi mari, puternice), chiar dacă le regăsim pe poziţii ierarhice diferite. 

Pentru exemplificare, în tabelul 2, sunt prezentate – pe tipuri de clienţi potenţiali – mijloacele 
şi măsurile de comunicare selectate de firma Sunrise (ofertant relativ recent pe piaţa telecomu-
nicaţiilor elveţiene) în cadrul strategiei de atragere a noi clienţi. Într-un mix comunicaţional, ce 
combină mijloacele de comunicare de masă cu măsuri orientate spre dialog, târgurile ocupă locul 4 
(patru) sau 3 (trei). 
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Tabelul 1. 
Ţintele şi obiectivele producătorilor şi distribuitorilor 

 

Iniţiatorii  Ţintele  Obiectivele  
Consumatorii • Mărirea notorietăţii mărcii 

• Atragerea unei noi clientele 
• Convingerea clienţilor actuali să consume mai mult şi să rămână fideli mărcii 

Prescriptorii • Îmbunătăţirea imaginii mărcii 
• Incitarea prescriptorilor să recomande, să „prescrie“ produsele mărcii 
respective 
• Popularizarea mărcii 

Forţa sa  
de vânzări 

• Motivarea vânzătorilor să vândă mai mult 
• Obţinerea adeziunii vânzătorilor pentru lansarea unui produs sau pentru orice  

acţiune comercială punctuală 
 

Producători / 
prestatori 

Distribuitorii • Referenţierea mărcii, a unui nou produs 
• Incitarea distribuitorilor să vândă mai bine şi mai mult 
• Negocierea unui amplasament mai bun în raion, a unui liniar dezvoltat mai 
mare 
• Includerea mărcii printre produsele promovate de punctul de vânzare 

Distribuitori  Consumatorii • Mărimea notorietăţii punctului de vânzare 
• Atragerea clienţilor la punctul de vânzare, fidelizarea lor 
• Dinamizarea unui raion, a punctului de vânzare 
• Accelerarea vânzărilor produsului promovat pentru lichidarea stocului 

 Prescriptorii • Îmbunătăţirea imaginii distribuitorului 
• Incitarea prescriptorilor în a sfătui consumatorii să apeleze la distribuitorul 
respectiv 

 Forţa sa  
de vânzări 

• Motivarea forţei de vânzări pentru a vinde asortimentul de produse 
distribuitorului 
• Încurajarea prospectărilor 

Sursa: P. Amerein şi colectiv (2002), Manual de marketing strategic şi operaţional, Editura Teora, Bucureşti, p. 297 
 

Tabelul 2. 
Mijloace şi măsuri de comunicare pentru atragerea de noi clienţi la Sunrise 

 
Sursa: M. Bruhn (2001), Orientarea spre clienţi. Temelia afacerii de succes, Editura Economică, Bucureşti, p. 254 

 

Client potenţial  

persoană fizică 

 
Anunţuri  

Spot TV 

Mailing 

Târguri 

Evenimente 

Măsuri de atragere 

 
Sunrise call centre 

 

Client potenţial întreprindere 

mică sau mijlocie 

 
Mailing 

Anunţuri 

Târguri 

Evenimente 

Acţiuni faţă de partenerul  

de afaceri 

 
Sunrise call centre 

şi consiliere 

Client potenţial  

Large Accounts 

 
Mailing 

Anunţuri 

Târguri 

Evenimente 

 

 

 
Sunrise consiliere 
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Stabilirea locului rezervat târgurilor şi expoziţiilor în rândul mijloacelor de comunicare, alo-
carea unei anumite cote din bugetul comunicaţional şi fixarea obiectivelor pentru participarea la 
manifestările expoziţionale selectate, în corelaţie cu bugetul alocat, reprezintă, în mod cert, decizii 
strategice importante. Tot atât de importante sunt însă şi deciziile ce se vor adopta pentru progra-
marea şi pregătirea participării [9]. 

O atenţie deosebită trebuie acordată relaţiei contractuale cu organizatorul. Pentru firma ex-
pozantă este bine să caute maximizarea efectelor participării  încă din această fază a planificării de-
mersurilor prin: a) optimizarea discount-ului acordat de organizator în funcţie de poziţionarea fir-
mei pe o scală tipologică pentru clienţi-expozanţi şi de alte posibile criterii; b) achiziţionarea celor 
mai potrivite şi eficiente servicii; c) selectarea celei mai convenabile modalităţi de plată. Deloc de 
neglijat este şi negocierea condiţiilor pentru o eventuală retragere, neparticipare la târg / expoziţie. 

Pentru o corectă înţelegere a acestor aspecte, vom apela la o secvenţială abordare a unui stu-
diu de caz ce viza participarea firmei Goer Group S.R.L. la Expoziţiile Naţionale de Construcţii şi 
Instalaţii (CAMEX), organizate de ABplus Iaşi.  

a) În baza unui punctaj calculat după o formulă stabilită de organizator (număr de participări x 
buget investit / 1000), Goer Group ajunsese încă de la sfârşitul anului 2006, Client Aur, cu 47 de 
puncte (tabelul 3). Ca urmare, a beneficiat în anul 2007 de discounturile acordate acestei grupe pen-
tru primele trei participări din întreaga reţea CAMEX (14 expoziţii generale de construcţii, organi-
zate anual în cele mai importante oraşe ale ţării), iar pentru restul a negociat discount de client 
special. În plus, la semnarea contractului, pe lângă discountul de tip client, firma Goer a obţinut şi 
discount de suprafaţă. Deoarece a închiriat o suprafaţă de 72 mp la fiecare expoziţie, discountul 
acordat pentru această suprafaţă a fost de 3%, care s-a adăugat la cel de 6%, respectiv 7% după 
primele trei ediţii. 

 
Tabelul 3. 

Tipologia clienţilor CAMEX şi discounturile acordate de ABplus 
 

Tip Client Nr. puncte Discount la suprafaţă 
închiriată 

Discount la marketing 
direct 

Simplu  sub 7 0 0 
Bronz  7 – 14 4% 20% 
Argint  15 – 30 5% 30% 

Aur  31 – 50 6% 40% 
Special  peste 50 7% 50% 

 
b) În corelaţie cu obiective fixate şi bugetul avut la dispoziţie, directorul de marketing al fir-

mei Goer a achiziţionat următorul pachet de servicii: 
 închirierea unei suprafeţe exterioare de 72 mp; 
 campanie de marketing direct foarte convenabilă datorită calităţii de client special; 
 taxa de participare Plus (ca variantă de mijloc), care conţinea: 

o toate cheltuielile de înregistrare expozant; 
o 3 ecusoane expozant; 
o o machetă monocromie jumătate A5 şi inserarea unui text de maxim 250 de 

caractere ce descriu pe scurt domeniul de activitate al firmei în Catalogul expoziţiei; 
o o machetă monocromie în Expojurnalul (ziarul fiecărei ediţii CAMEX); 

 100 de invitaţii de vizitare a expoziţiei. 
c) Modalitatea de plată convenabilă firmei Goer a fost plata în trei rate, cu eşalonări şi ter-

mene acceptate de ambii parteneri. 
Pentru încheierea traseului cazuistic invocat, menţionăm că posibilitatea retragerii era prevă-

zută în contract, în condiţiile în care era anunţată cu minim 2 luni înainte de expoziţie. Nerespec-
tarea termenului ar fi atras penalizări convenite de parteneri. 
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După parcurgerea paşilor prezentaţi, firmele expozante urmează să-şi concentreze atenţia pe 
demersul pentru elaborarea unui plan de participare la eveniment. Coordonatele majore ale acestui 
plan vizează: 

 proiectarea şi amenajarea standului expoziţional; 
 formularea mesajelor de promovare şi de anunţare a participării la evenimentul expozi-

ţional şi, respectiv, selectarea canalelor de comunicare; 
 stabilirea dotărilor suplimentare în stand; 
 selectarea, proiectarea şi programarea difuzării materialelor promoţionale; 
 invitarea partenerilor pentru vizite la stand; 
 comandarea şi programarea transportului la stand; 
 angajarea personalului local la stand; 
 rezervarea cazării pentru personalul propriu (în cazul TE organizate în alte localităţi) ş.a. 
Deciziile adoptate pentru problemele prezentate, dar şi pentru altele, vor constitui reţeta care 

va urma să fie folosită pentru acea manifestare expoziţională. 
Fiecare decizie va fi urmată de acţiuni concrete, antrenate de participarea  efectivă la eveniment. 
Printr-o monitorizare a activităţii la stand – efectuată zilnic de responsabilul participării, pe 

parcursul întregului program – pot fi depistate eventualele sincope, iregularităţi şi se pot efectua co-
recţiile necesare [10]. 

Unele firme expozante, dar şi unii organizatori iniţiază şi derulează studii de piaţă  în timpul 
desfăşurării evenimentului. Conform obiectivelor fixate, ele vor obţine informaţii utile pentru per-
fecţionarea activităţii viitoare.  

De calitatea planului de participare la manifestarea expoziţională, a fişei privind eşalonarea 
operaţiunilor de participare, dar şi de calitatea demersurilor pentru implementarea acestuia depinde, 
în mare măsură, eficienţa participării firmei şi valorificarea ipostazei târgului (expoziţiei) de verita-
bil mediu de marketing şi comunicare. 

Raportul de participare, întocmit de responsabilul participării, va reflecta  gradul de reali-
zare a obiectivelor participării, cu referire în special la: vânzările efectuate la stand, contractele în-
cheiate şi comenzile primite, cu termene de livrare ulterioare; opiniile vizitatorilor; rezultatele cer-
cetării de marketing; activitatea şi comportamentul personalului; punctele forte şi punctele slabe ale 
participării pentru a le putea revalorifica pe unele şi corecta sau elimina pe altele la participările ur-
mătoare; propuneri şi termene de rezolvare. 

În încheiere, reamintim într-o exprimare concentrată că toate demersurile expozantului pentru 
planificarea şi derularea propriu-zisă a operaţiunilor de participare la un eveniment expoziţional pot 
contribui la rentabilizarea evenimentului. Nu trebuie neglijate nici unele activităţi derulate după în-
cheierea manifestării expoziţionale, între care un rol important revinde transmiterii scrisorilor de mul-
ţumire, a documentelor complementare şi eşantioanelor. 
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Abstract: 
The key to success of an organization is effective coordination of all operational activities. 

Functional strategies based on strategic objectives and their compatibility with organizational stra-
tegy is a necessity for success. Human Resources Strategy is no exception. 

Key words: strategies, human resources strategy, organizational strategy. 
 
Într-un mediu marcat de schimbări accelerate, organizaţiile sunt obligate să facă faţă unor pro-

vocări tot mai diverse ce pot periclita însuşi scopul pentru care acestea funcţionează. Formularea unor 
răspunsuri eficiente impune creşterea capacităţii de anticipare a evoluţiilor contextuale şi, totodată, 
adoptarea unor comportamente manageriale orientate sistematic spre atingerea obiectivelor pe ter-
men lung.  

 
1. Strategie organizaţională – strategii funcţionale 
Strategia organizaţiei reprezintă rezultatul opţiunii managementului de vârf cu privire la căile 

pe care le va urma şi mijloacele alternative pe care le va utiliza pentru îndeplinirea obiectivelor. În 
mod imperativ, strategia de ansamblu trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii: să fie 
cuprinzătoare, acoperind toate domeniile de activitate ale firmei; să fie unitară, cu orientarea uni-
direcţională a tuturor activităţile către îndeplinirea obiectivelor strategice; să fie integratoare, armo-
nizând desfăşurarea şi rezultatele activităţilor şi acţiunilor prin intermediul planurilor pe care le gu-
vernează [8]. Îndeplinirea cumulativă a acestor condiţii permite coordonarea strategiilor funcţionale, 
concepute pentru a transpune în realitate strategia generală şi strategiile de afaceri, contribuind la 
clarificarea acestora. Ele stabilesc şi gestionează un ansamblu de acţiuni la nivelul fiecărui domeniu 
important al organizaţiei, sprijinind procesul de implementare şi, desigur, măresc certitudinile privind 
realizarea obiectivelor strategice [7]. 

Utilizarea termenului „strategic“ pentru nivelul funcţional este marcată de controverse. Mulţi 
autori consideră că limitarea ariei organizaţionale face oportună adoptarea termenului de „politică“ 
în locul termenului de „strategie“. Criticile merg până la a susţine că răspândirea largă a noţiunii 
conduce la o diminuare a profunzimii, cu prefigurarea riscului de a „… ne pierde în labirintul strate-
giilor atât de diferite unele de altele...“ [4]. Pe de altă parte, există autori care consideră că strate-
giile generice ale lui Igor Ansoff se referă la funcţia de marketing şi se discută de „strategii de mar-
keting“ pentru a se sugera o viziune specializată pe termen lung [2]. Similar, se fac referiri la „stra-
tegii de personal“, „strategii financiare“ etc. În cele din urmă, strategiile sunt în aşa fel concepute, 
încât formează un sistem, bazându-se pe constrângeri durabile în timp şi pe sinergia elementelor 
relativ stabile, presupunându-se astfel că alcătuiesc structuri relative stabile [4]. Nu trebuie omis 
însă riscul incoerenţei sau al sinergiilor „negative“ la care s-a referit deja Ansoff, elemente care, 
asociate, pot împiedica obţinerea efectului dorit. Spre exemplu, decizia de a dezvolta o cultură a 
excelenţei într-o organizaţie, concretizată în creşterea nivelului de exigenţă a calităţii produselor şi a 
muncii efective, în căutarea sistematică a celor mai buni potenţiali salariaţi, poate cu greu presupune 
o politică salarială situată sub sau la nivelul pieţei; riscul demotivării angajaţilor sau imposibilitatea 
recrutării persoanelor dorite devin evidente. 
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La nivel funcţional, strategiile au un caracter limitat mai accentuat şi datorită faptului că 
trebuie să se coreleze între ele şi să fie corelate cu strategia la nivelul afacerii. O strategie de dife-
renţiere a produsului va impune anumite strategii la nivel funcţional privind cercetarea–dezvoltarea, 
marketingul, încadrarea personalului, operaţiile, finanţarea şi contabilizarea cheltuielilor etc., între 
acestea existând o relaţie directă de corelare. Practic, nu mai există o autonomie strategică funcţio-
nală, numărul de opţiuni fiind impus de strategia de nivel superior. Corelarea activităţilor funcţio-
nale şi integrarea eficace a contribuţiei lor, în special a celor cu rol decisiv în aplicarea strategiei 
firmei, îi conferă acesteia din urmă forţă superioară şi şansă de reuşită. Conectarea strategiilor de la 
nivel funcţional la strategia de ansamblu se efectuează prin intermediul planurilor strategice elabo-
rate la fiecare dintre nivelurile menţionate, ceea ce furnizează coeziune întregului sistem de strategii 
şi permite funcţionarea unitară a tuturor subdiviziunilor organizatorice. 

Coordonarea planurilor aferente diferitelor niveluri ierarhice este vitală pentru funcţionarea 
eficientă a organizaţiei, strategia acesteia, adecvat formulată, având şanse de implementare cu suc-
ces numai în condiţiile articulării coerente a componentelor şi subsistemelor firmei. Reţeaua de stra-
tegii se extinde de la cea care acoperă ansamblul la cele extrem de specifice, cu o arie de manifes-
tare mult mai limitată. Corelarea lor se realizează printr-un proces iterativ şi interactiv de negocieri 
purtate între managerii diferitelor niveluri ierarhice pentru obţinerea consensului în privinţa obiecti-
velor parţiale şi a strategiilor specifice ce urmează a fi aplicate [8]. 

Spre deosebire de strategiile de afaceri, în cazul cărora responsabilitatea stabilirii revine ma-
nagerilor generali ai afacerilor, în cazul strategiilor funcţionale, această responsabilitate revine con-
ducătorilor diferitelor domenii funcţionale. Participarea managerilor operaţionali la stabilirea diferi-
telor strategii funcţionale contribuie la o mai bună înţelegere de către fiecare dintre ei a acţiunilor 
necesare realizării obiectivelor anuale şi, în consecinţă, la implicarea lor în mai mare măsură la trans-
punerea deciziilor strategice în plan practic. De altfel, colaborarea permanentă între managerii ope-
raţionali şi cei ai afacerilor creşte şansele elaborării unor strategii funcţionale compatibile între ele, 
sprijinind realizarea strategiei de ansamblu a organizaţiei. 

 
2. Strategia de resurse umane – obiective şi conţinut 
Parte a strategiei generale, strategia de resurse umane se referă strict la funcţiunea de per-

sonal, motiv pentru care se încadrează în strategiile funcţionale, iar fundamentarea ei se realizează 
ulterior elaborării strategiei de ansamblu, cu stabilirea unor obiective adecvate (asigurarea cu perso-
nal, dezvoltarea angajaţilor, recompensarea angajaţilor, relaţiile cu salariaţii, selecţia resurselor uma-
ne, evaluarea performanţelor), specifice domeniului, şi cu antrenarea unui volum de resurse mai re-
dus [6]. Implicarea managerilor în elaborarea ei şi articularea acesteia cu strategia de ansamblu a 
organizaţiei, în mod proactiv, şi nu ca reacţie la crizele manifestate, contribuie decisiv la realizarea 
cu succes a obiectivelor stabilite. 

Implicaţiile strategiei organizaţiei sau a celei de afaceri asupra strategiei de resurse umane 
sunt evidente. Direcţii de evoluţie viitoare precum: creşterea cifrei de afaceri, a cotei de piaţă deţi-
nute, reducerea costurilor sau diversificarea într-un alt domeniu de activitate presupun ajustări ale 
numărului şi componenţei forţei de muncă. Potrivit literaturii de specialitate [1], deciziile cu influ-
enţă semnificativă asupra personalului se referă la (preluare după A. Manolescu [6, p. 123]): 

 intenţia de creştere, integrare, diversificare sau concentrare, precum şi de dezvoltare a 
pieţei sau producţiei; 

 propuneri privind creşterea competitivităţii sau eficacităţii organizaţionale; 
 necesitatea dezvoltării unei culturi pozitive, orientată spre performanţă; 
 alte imperative culturale ale managementului, asociate cu schimbările în filosofia organi-

zaţiei în domenii ca: implicarea sau antrenarea, lucrul în echipă, comunicarea, construirea şi conso-
lidarea unui climat de succes etc.; 
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 alţi factori de mediu extern (oportunităţi sau ameninţări) ce pot avea impact asupra orga-
nizaţiei (intervenţii guvernamentale, prevederi ale legislaţiei europene, factori concurenţiali sau eco-
nomici). 

În domeniul resurselor umane, strategia defineşte ansamblul obiectivelor pe termen lung pri-
vind propriul personal, principalele modalităţi de realizare a acestora şi resursele necesare sau alo-
cate, orientate către atingerea scopurilor organizaţiei. Conceperea ei pleacă de la obiectivele sta-
bilite prin strategia de ansamblu a firmei şi are în vedere formularea unor răspunsuri pertinente ur-
mătoarelor întrebări [6]: 

- Care sunt calificările şi competenţele necesare firmei în perspectivă? 
- Sunt nivelurile de performanţă suficient de înalte pentru a răspunde nevoilor de creştere a 

calităţii produselor, serviciilor şi a profitabilităţii? 
- Sunt folosite eficient calificările şi aptitudinile angajaţilor? 
- Investim suficient în dezvoltarea calificării şi aptitudinilor respective? 
Lipsa unor răspunsuri concrete la întrebările menţionate semnifică faptul că organizaţia nu 

dispune de o viziune clară şi suficient de bine elaborată asupra strategiei, dar mai ales asupra impli-
caţiilor pe care opţiunea strategică le manifestă asupra personalului propriu. 

Derivând din strategia organizaţională, strategia de resurse umane se fundamentează luând în 
considerare aspecte relevante legate de activitatea firmei, cele specifice funcţiunii de personal, dar 
şi elemente ale mediului în care organizaţia operează. Figura următoare redă un posibil model de 
elaborare a strategiei de resurse umane [6]: 

 

 
Figura nr. 1. Modelul strategiei de personal (după M. Armstrong) 

Sursa: Manolescu, A., Managementul resurselor umane, Ediţia a III-a, Ed. Economică, Bucureşti, 2001, p. 131 
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Aşadar, elaborarea strategiei în domeniul personalului presupune desfăşurarea unui proces de 
analiză şi diagnosticare a întregului ansamblu de activităţi al firmei, precum şi a direcţiei de evoluţie 
a acesteia, cu accentuarea implicaţiilor asupra resurselor umane. Însăşi întocmirea planului de resurse 
umane constituie o etapă ce decurge din secvenţa corespunzătoare stabilirii strategiei de personal. 

Specialişti ai domeniului susţin că succesul depinde de realizarea unei concordanţe depline 
între strategia organizaţiei şi strategiile resurselor umane prin fixarea de obiective strategice şi în 
domeniul personalului, în acord cu intenţiile viitoare explicite. G.A. Cole [3] menţionează câteva 
dintre ele: 

 satisfacerea necesarului de resurse umane al organizaţiei pe următorii cinci ani, atât ca 
număr de angajaţi, cât şi pe categorii; 

 menţinerea remuneraţiilor la un nivel suficient de mare pentru a permite recrutarea 
persoanelor dorite, păstrarea şi motivarea angajaţilor; 

 construirea şi consolidarea unor relaţii armonioase între manageri şi personalul aflat în 
răspunderea acestora; 

 asigurarea mijloacelor şi dotărilor necesare menţinerii şi perfecţionării cunoştinţelor şi 
competenţelor forţei de muncă; 

 asigurarea unui sistem eficient de comunicare; 
 asigurarea mecanismelor necesare pentru a permite organizaţiei să facă faţă consecinţelor 

umane ale schimbării. 
Compatibilizarea celor două categorii de obiective va permite: a) asigurarea resurselor umane 

necesare implementării strategiei organizaţiei; b) dezvoltarea personalului propriu pentru a asigura 
forţa de muncă solicitată de noi orientări strategice ale firmei. 

În funcţie de alternativa strategică adoptată de firmă, strategia de personal va urmări câteva 
direcţii majore, şi anume [6]: 

 în cazul selectării unei strategii orientate în trepte, cu acţiuni pe termen scurt, în domeniul 
resurselor umane, vor predomina acumulările de cunoştinţe şi calificări prin atragerea de personal 
din afara organizaţiei; planificarea personalului va lua în calcul un orizont de timp mai redus; 
preocupările privind dezvoltarea personalului sunt minime; 

 în situaţia optării pentru o strategie orientată către construirea şi consolidarea unor relaţii 
stabile produs-piaţă, în domeniul resurselor umane, se vor avea în vedere câteva direcţii majore, şi 
anume: planificarea pe termen lung a personalului pentru a asigura şi în perspectivă resursele umane 
necesare; intensificarea promovării interne a personalului pentru a putea valorifica cât mai eficient 
potenţialul acestuia; dezvoltarea intensivă a angajaţilor proprii pentru dobândirea calificării şi com-
petenţelor conforme cu cerinţele de pregătire solicitate în perspectivă; consolidarea unei culturi ori-
entate către furnizarea de valoare către client. 

În ceea ce priveşte acest ultim aspect trebuie menţionat faptul că experienţa firmelor lider ale 
economiei contemporane confirmă faptul că adoptarea unei filosofii în afaceri orientată către client 
ameliorează performanţa de ansamblu a organizaţiei. Contactul permanent cu consumatorii – pre-
zenţi sau potenţiali, proprii sau ai concurenţilor – permite cunoaşterea şi înţelegerea nevoilor, gustu-
rilor şi preferinţelor acestora, iar conceperea şi dezvoltarea unei oferte compatibile cerinţelor pieţei 
are şanse sporite de succes [5]. 
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Abstract: 
The phenomenon of globalization comes across without asking. Any activity, including the 

activity in constructions is affected by it. 
Taking into consideration the development of towns in perspective, it is necessary that the 

smaller villages in the neighbourhood to develop in a homogenous way. 
Any potential business exists only the moment when the client in charge of the company, “the 

king of the enterprise”, has to accomplish a certain project and consequently, it is necessary to put 
theory into practice to achieve the goal. 

Key words: globalization, winner, loser, market prospect, marketing. 
 
Free market economy is an objective reality of contemporary world, a reality which is 

necessary and unconceivable for the existence and accomplishment of business, of certain activities 
with a practical finality. 

All these must form the motivation of the actions done today and tomorrow and to be a 
supplementary drive undertaken by the business men, the desire to succeed, the wish to win, espe-
cially under the conditions of life becoming a battle, especially from the economical point of view. 

Why business in the metropolitan area, why investment in constructions, the explanation is 
simple – it is necessary to bring all towns and villages in the area at the level and requirements of 
the EU, especially as the north-eastern part will be a EU border. 

Each business results in a winner and a loser, both parts having to reach a financial advantage 
in comparison to the moment prior to the activity. 

Any potential business exists only when the client, “the king of the enterprise” has to accom-
plish a certain project and consequently, it is necessary to put into practice an activity in order to 
accomplish the goal. 

The characteristics of a business and selling activity could be expressed as follows: business 
is a new product, which does not exist in the moment of contract signing and buying process 
undertaken by the client. Hence the risks are important for both parts, each needing the credibility 
of the other; a business is a product created together with the client, depending on the needs and 
wishes he expresses. It is very rarely reproductive, as each case has ampleness due to the fact that 
each project of the client has specific characters, requiring a detailed research; it is necessary that 
the business create data base of standard information, easy to identify, follow and use; in most 
cases, selling a business is the responsibility of a juridical body. In the decisional act there are 
involved and interfere several persons. For both the client and for the business man there must be 
identified and shown the different “players”, including their decisional competence, with the 
purpose of persuading each part on the usefulness and opportunity of the future business. This 
matter always raises the problem of full cohesion and to mobilize the team of entrepreneurs; any 
business is an adventure, running on short and long term. 

The client becomes part of the adventure not only after making a number of decisions, which 
is time-consuming. Alternately, the project takes shape quicker than the new product and as a 



C on s t a n t i n  S ă l c e a n u  

 

2 4  

consequence, the business man must be very careful at the acceleration of the decisional process, 
especially during the last stages and after the formulation of the order and signing the contract, he 
will go through a whole process of perseverance which is sometimes very hard and it has a great 
psychological impact for the accomplishment of each clause in the contract, which also requires 
time. Business sometimes appears to be more expensive than the standard product present on the 
market. The newer the product, the fewer points of references detained by the client, while the price 
of the transaction remains unstable until it is fixed. Thus, business is an adventure which cannot be 
lead otherwise than in a progressive way and there are many perturbing and random factors which 
come up along the way. The intention to have success immediately ends almost all the time to 
failure. Perseverance, calm, trust in his own forces and the idea that there is nothing to be lost, 
especially trusting that there is at least one more chance to succeed are defining traits of character of 
any business men.  

The market economy represents an objective reality of the contemporary world, a reality 
without which business could not exist and develop, there would not be any activities with a 
practical end. There can be appreciated that in business there is no room for feelings and that the 
winners could only be very well prepared so as to confront directly, courageously and tenaciously 
the pragmatic field of business. 

Under these conditions, there can be noted that the business man is the animator of a team, 
possessing a good skills in delegating if having an entrepreneurial spirit, skills in decision making, 
analysing and taking the possible risks. It is also necessary for the business man to become in many 
situations the spokesman for the organization, a fact which involves the existence not only of a 
communicational availability, but also a perfect correlation between the activities done in partner-
ship. This person might have also the role of an intermediary in the development of certain busi-
nesses, a fact which requires gaining the credibility of the clients in both positions they might have, 
supplier or beneficiary. 

The roles the business man might have under the conditions of the specific mechanism of the 
free economy impose a continuous training and self-training in psychological and social fields. As a 
rule, business men are diplomatic, but only in few situations self-taught [1].  

In each stage of a business in the field of investment works in construction, the secondary 
responsibilities of the business man might be part of the commercial, technical and managerial field, 
having the following contents: 

- in the stage of prospecting there are analysed the results of the previous businesses, there 
are looked the opportunities of the new businesses and there are signed new contracts, defined the 
objectives of the future activities and there is established a plan, depending on time and costs; 

- in the stage of study there are identified the decision structures of the client, as well as his 
real demands, whether he sells the business to people from their own entourage, consults the 
suppliers and evaluates the offer, elaborates or controls the estimated numbers for the business, 
takes part in the creation of the gradual production plan, involves several partners, depending in the 
specificity of their activity; 

- in the stage of negotiation, the contract goes through different changes , there is established 
a collaboration with the client, communicating a position of partner, not adversary, there are deter-
mined the eventual price reductions and their implications in a tight collaboration with the client; 

- in the stage of accomplishment there are negotiated the requests and changes required by 
the clients, as well as the implications on the business and its finality, there is obtained an agree-
ment from the client for the execution, the costs are followed and supervised, the team is managed 
and determined to respect the obligations in the contract; 

- in the stage of follow-up there is made a balance sheet for all operations and the file is 
closed, there is prepared the frame for new businesses. 

Apart from the responsibilities presented above, the business man also has the difficult 
mission to make multiple links between the activities, depending on the typology of structure and 
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the organization in which the activity is undertaken. Regardless of the professional training, the 
business man must know how to sell and for this, he must be well-trained, especially from the 
educational and behaviour point of view due to the fact that the process of the business can be very 
rarely repeated, so that there is necessary a lot of time to understand the causes of any eventual 
failures. 

For the business man, the state of mind in marketing supposes: 
 a permanent research for the commercial actions, avoiding getting contempt with unveri-

fied opinions or hypotheses; 
 discover the most efficient means to be differentiated from the competitors; 
 elaborate a complete offer which would represent more than a simple estimating list, 

capable to answer all expectations and requests from the client; 
 careful communication, complete and detailed presentation of the offer to the client so 

that he could understand all the advantages he might have. 
The marketing of business starts from an obvious reality, of what that particular construction 

company thinks about its own qualities and sometimes differs from what the clients consider. Hence 
results the necessity that the business man be close to the client all the time, know the client’s 
desires and aspirations. What must really be found is the answer to the question “in what fields and 
how are we better than others?” As it is not less known that lack of real competition on the internal 
market can create, sometimes, the false impression that one client is the best (maybe because he is 
the only produces) and the client accepts everything as he has no other choice. Thus, there appears 
the danger of creating a state of latency, self-content, even self-pity and the satisfaction of knowing 
who and how you succeeded cannot be based on the estimates done by the client. 

There are situations when although properly equipped from the technical point of view, the 
companies do not succeed in selling their production stocks and this even in the conditions when 
they prove to be serious and competent from the technical and technological point of view, having 
skills to make good quality products, paying attention to a permanent preoccupation to study and 
analyze again the offers. 

In conclusion, a rigorous approach in marketing to receive investment works in building leads 
to the creation of certain rules: it is not shameful to refuse a deal; the selection of deals is not 
difficult when it is done on a serious analysis of the achievements and failures; it is not enough to 
make a selection, you must also choose; when you have chosen a certain business, the simple choice 
of measures is not sufficient. 

The success depends on the psychological and economical measures which were adopted, the 
marketing of the business means getting close to the client, the attitude towards the client and his 
appeals. 

Having knowledge on the category of the client and the stages of the project he undertakes, 
the business man cannot move to the organization of his own activity without evaluating the actions 
which are going to be undertaken and the effort they require, an estimation which is made 
depending on necessity, importance and purpose. 

This is the reason why the business man is before all a strategist, an organizer, the person who 
has to determine the client to consider him unique and consequently, he must prepare his future 
actions, guided on this state of mind, which entails a careful analysis of the business proposed by 
the client. It must be taken into consideration the fact that the client does not always buy a product 
or services, but he buys a future profit. 

In order to analyse a business in the field of gaining work in building investments, it is 
necessary to go through the following stages: 

 identify the type of profit aimed by the client; 
 define the engagement which would adequately correspond to the necessities of the client; 
 identify the means through which the business man could differentiate from the competitors; 
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 finding the most efficient persons involved in the development and materialization of the 
project. 

In the action plan elaborated by the business man for the approach of the future activities it is 
necessary to highlight the following: the tactics to be followed, the skills required to accomplish the 
business, the tips to be used related to the behaviour of the business man, all these being very 
important [3].  

The action plan made by the business man could be synthesized by the following six verbs: to 
guide each participant in the development of the idea to a project; to propose the technical and 
economical solutions for the business; to decide who will be the project manager and the other team 
members who will get involved; to identify the persons who might influence the choice of each 
action method; to motivate these persons to act; to supervise the activities and actions done by the 
persons in charge of the work. 

After having established the action plan, the business man must understand the need and 
conceptions of each interlocutor, there is also a guide which is easy to use which consists in the 
analysis of the level of satisfaction or discontent of the participants in the business. This guide is 
based on the motivational theory written by McGreggor, according to whom the maximum personal 
motivation appears when the subordinate is aware of his own motivational competence, this theory 
is well-known for the hierarchy of motivations and it relies on the fact that personal motivation 
changes depending on the degree of satisfaction of personal needs. 

The accomplishment of a business is equivalent to the courage to ’go on your own’, which 
involves the necessity to know the seven steps in the sale of a business. As a strategic manager, the 
business man, apart from getting involved in activities, must avoid any other enterprises, seeking 
positive results and a minimum cost of the consumed resources. 

The seven steps of the business sale present as follows: 
1. level 1 of information, there are analysed the key points which lead to the first decision, to 

go on or continue, the stages of development and opportunities; 
2. choice – it could favourable or not to the continuation of the sale. In case the choice is 

materialized in a favourable answer, the decision is evaluated with the client, the chances of success 
are spread, as well the decision on all levels of the company; 

3. level 2 of information, when there are undertaken the following: scheme for the decisional 
structure organization-client; plan contracts with the persons involvement in the development of the 
business; persuade them to help the business man in all the activities; 

4. offer elaboration – which requires the following: lead the people involved in conception 
with the help of the analysis of the positions they occupy within the organization-client frame; 
search for a maximum of communication from all parts; 

5. contract supervision – pay attention to all changes and new variants appeared in the 
business which means: search all complementary activities, capable to re-launch the client in the 
business; eliminate all trivial and useless things from the activities; find the reasons to keep the 
contract alive and avoid the eventual expectations during the activities; 

6. negotiation in order to search allies and win their trust, thus they are determined to act 
together and for the business man, as well as in the most efficient development of the activities 
undertaken together; 

7. contract elaboration after which the next stage is to prepare the actions for the optimum 
business, as well as organizing the activity of the business man [4].  

The elements required in the system of success are found in the psychological potential of the 
winner and his cognitive, affective, emotional, relational as well as behavioural skills; the mental 
strategies put into practice by the winner; the strategy of visualization, the strategy of the objectives, 
the strategy of an efficient management of the situations; the strategy of rapid and efficient change; 
the strategy of “influence”, the relational and META strategy; the environment of success and the 
influence of different agents in the reinforcement of excellence in the organizational structures. 
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With the purpose of making more efficient the system of success, there can be undertaken 
three actions which are complementary, namely: 

 evaluate the potential which allows the improvement of efficiency in staff selection de-
pending on the criteria which are precisely and very carefully chosen. The feed-back of the evalua-
tion allows the development of the individual skills as well as putting into practice the strategy of 
change – necessary for a constant growth in performance and continuous improvement of the 
potential; 

 learn and acquire mental strategies. The winner puts into practice the mental strategies 
which are indispensable for success. Depending on the objectives, he might use the strategies which 
allow him to improve his own performances, which involves a continuous and intensive learning 
process; 

 changing the environment is possible and could be accomplished by the following: create 
the most favourable conditions to improve the strategies of excellence; stimulate appearance of new 
winners. According to the numerous psychological positive traits detained by the winner, he also 
knows to put into practice a whole range of mental strategies, in order to succeed. 

If the psychological factors of the personal potential characterize a stable state and allows the 
winner to go beyond his powers and develop his personality along a complex process of maturation, 
the mental strategies, in their application, generate a rapid operational capacity, leading the indi-
vidual to success. There is a strong relationship of interdependence between the psychological po-
tential and the metal strategies. Thus, the psychological potential very often creates the basis for the 
mental strategies which could develop very efficiently. 

Still, the complete and various activities of the entrepreneurs presents a multitude of aspects 
which can be expressed from the point of view of quality, this highlight being beneficial to the fu-
ture orientation of the initial activities, with the purpose of making them more dynamic and efficient. 

The important criteria for the evaluation from the quality point of view of any entrepreneur 
refer to the following: 

 the degree of satisfaction expressed by the collaborators; 
 the degree of satisfaction expressed by the competitors; 
 the contents of the references in the field; 
 the degree of innovation in the elaborated solutions, in comparison to that of the competition; 
 the progress of the technical and economical results of the subordinates; 
 the brand image; 
 the participation in the events on national and international level. 
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Abstract:  
The growth of labor mobility between European Union’s countries – as an obvious effect of 

integration – will affect Romanian companies too. Therefore, Romanian managers have to know the 
consequences of cultural diversity concerning human resources. The paper is an attempt to identify 
the benefits of cultural diversity and how the human resource management administrates these 
cultural differences. 
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Unul dintre efectele puternic vizibile ale integrării europene îl constituie creşterea mobilităţii 

forţei de muncă între ţările membre. România, membră a Uniunii, s-a confruntat, la rândul său, cu 
acest fenomen; fluxuri ale forţei de muncă au avut loc atât dinspre ţara noastră spre celelalte state 
europene, cât şi dinspre acestea din urmă către România. Nu ne propunem în aceste rânduri să ana-
lizăm natura benefică sau nu a efectului menţionat la nivel macroeconomic, ci încercăm o abordare 
la nivel microeconomic, punând accent pe impactul asupra managementului firmei şi, mai ales, pe 
modul în care managerii gestionează eficient diversitatea resurselor umane. 

În contextul menţionat, diversitatea culturală în rândul angajaţilor reprezintă o problemă esen-
ţială pentru managerii actuali din cel puţin două motive: pe de o parte, diversitatea culturală a forţei 
de muncă constituie o realitate prezentă în multe companii, multinaţionale şi/sau naţionale; pe de 
altă parte, o forţă de muncă diversă din punct de vedere cultural aduce organizaţiei în cauză atât 
avantaje, cât şi inconveniente, acestea din urmă trebuind să fie remediate.  

Atunci când o firmă angajează personal din ţări diferite, ceea ce se întâlneşte frecvent în com-
paniile din spaţiul european, aceasta trebuie să se supună şi restricţiilor legate de diferenţele cultu-
rale. Cultura este definită ca „programarea gândirii colective care distinge membrii unui grup uman 
de altul“ [4, p. 25], incluzând aici valorile culturale, tradiţiile, atitudinile, comportamentul. Pentru a 
înţelege impactul multiculturalismului sau al varietăţii culturale a resurselor umane asupra activităţii 
companiei, considerăm oportună prezentarea în prealabil a principalelor criterii care definesc gru-
purile culturale, identificate de G. Hofstede [3] în urma unei anchete pe bază de chestionar realizate 
în rândul lucrătorilor din cadrul companiei IBM din întreaga lume. Acestea sunt: 

- distanţa faţă de putere, semnificând importanţa acordată de către membrii societăţii 
inegalităţii economice şi sociale dintre aceştia; distanţa faţă de putere este mică în culturile în care 
se încearcă reducerea inegalităţii în putere şi bogăţie (SUA, Austria, Danemarca, Israel, Suedia) şi 
mare în societăţile în care indivizii se resemnează cu poziţia marginală pe care o deţin (ţările latine din 
Europa, ţările din America de Sud şi Africa, Italia, Spania, Mexic, Venezuela, Panama, Malaysia etc.); 

- individualism – colectivism, ca binom ce descrie relaţiile dintre oameni; astfel, s-a con-
statat că cu cât o ţară este mai bogată, cu atât comportamentul locuitorilor este mai individualist şi 
invers, cu cât ea este mai săracă, cu atât spiritul comunitar este mai dezvoltat; 

- masculinitate – feminitate, descriind poziţia pe care o ocupă cultura respectivă faţă de 
egalitatea dintre sexe; într-o cultură masculină, rolurile dintre bărbat şi femeie în societate sunt net 
diferenţiate, pe când în culturile feminine, rolurile sunt interschimbabile, existând mai multă egali-
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tate; culturile predominant masculine se întâlnesc în ţări ca Japonia, Germania, Italia, Elveţia, Gre-
cia, Venezuela, iar cele feminine, în Suedia, Danemarca, Olanda, Finlanda; 

- controlul incertitudinii, adică măsura în care indivizii se simt ameninţaţi de necunoscut; 
culturile în care controlul incertitudinii este mare predomină nevoia de siguranţă, planificare, ordi-
ne, aşa cum se întâmplă în Japonia, Franţa, Grecia, Portugalia, Belgia; în schimb, în Danemarca, 
Suedia, Marea Britanie şi SUA, controlul incertitudinii este redus, ceea ce rezidă în asumarea ris-
cului în activitatea desfăşurată; 

- confucianism – dinamism, criteriu adăugat ulterior de Hofstede [5, pp. 340 – 341], în 
strânsă legătură cu orizontul de timp (lung, respectiv scurt); societăţile confucianiste, de termen 
lung, pun accent pe perspectiva îndelungată şi perseverenţă (China, Hong Kong, Coreea de Sud), pe 
când cele de termen scurt au ca valori definitorii importanţa statutului, a îndatoririlor sociale şi a re-
zultatelor rapide (SUA, Canada, Marea Britanie, Nigeria). 

Implicaţiile fiecărei culturi asupra managementului resurselor umane sunt sintetizate în tabe-
lul 1. Analizând acest tabel, este de înţeles că sarcinile managerilor sunt mult mai complexe în fir-
mele care angajează personal din mai multe ţări, confruntându-se astfel cu probleme ce ţin de co-
existenţa culturilor diferite în aceeaşi companie. În acest sens, principiul rigurozitate–libertate for-
mulat de Peters şi Waterman [8, p. 318], conform căruia organizaţiile sunt strict controlate, dar, în 
acelaşi timp, permit (şi chiar promovează) autonomia, iniţiativa şi inovarea din partea angajaţilor, 
poate funcţiona în rândul salariaţilor englezi, dar întâmpină dificultăţi în alte culturi, precum cea 
franceză sau greacă, unde există un control puternic al incertitudinii şi un spirit colectiv important.  

În urma unui studiu întreprins în 16 organizaţii private şi publice din Statele Unite şi din alte 
ţări, autoarea acestuia a scos în evidenţă avantajele diversităţii pentru companie [7, pp. 11 – 28]. 
Iată care sunt acestea: 

- câştigarea şi păstrarea unei cote sporite de piaţă;  
- diminuări de costuri; 
- productivitate şi inovaţie sporite în rândul forţei de muncă; 
- îmbunătăţirea calităţii procesului de management; 
- capacitatea salariaţilor de a utiliza puncte de vedere, stiluri de conducere şi abordări dife-

rite în procesul de luare a deciziilor şi în cultivarea ideilor noi; 
- dezvoltarea competenţelor multiculturale în rândul angajaţilor, printre care capacitatea de 

a recunoaşte, a pune în lumină, a analiza şi a lucra în condiţiile unor probleme legate de muncă, pro-
bleme ce privesc diferenţele de ordin global, cultural şi la nivelul grupului; 

- reducerea rezistenţei salariaţilor la schimbarea organizaţională.  
 

Tabelul 1. 
Implicaţiile diferenţelor culturale asupra managementului resurselor umane 

 
 
 

Distanţă mică faţă de putere Distanţă mare faţă de putere 
- număr mic de niveluri ierarhice; 
- paletă redusă de salarii; 
- muncitori cu calificare înaltă, cu acelaşi 

statut cu funcţionarii. 

- număr mare de niveluri ierarhice; 
- paletă largă de salarii; 
- muncitori cu calificare redusă, cu statut 

inferior funcţionarilor. 
Individualism Colectivism 

- relaţiile dintre membrii unei firme se 
bazează pe interese personale; 

- salariaţii nu aşteaptă ca firma să se ocupe  
de ei; 

- primează iniţiativele personalului; 
- promovarea se face atât din interior,  

cât şi din exterior; 
- predomină deciziile unipersonale. 

 
 

- relaţiile dintre membrii unei firme  
se bazează pe moralitate; 

- salariaţii aşteaptă ca firma să se ocupe de ei; 
- primează loialitatea şi simţul datoriei; 
- promovarea se face din interior după 

vechime; 
- predomină deciziile de grup. 
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Masculinitate Feminitate 
- în special bărbaţii caută să-şi facă o carieră; 
- multe tensiuni în muncă; 
- predomină deciziile unipersonale; 
- se urmăreşte realizarea personală. 

- atât bărbaţii, cât şi femeile caută să-şi facă  
o carieră; 

- puţine tensiuni în muncă; 
- predomină deciziile de grup; 
- se urmăreşte integrarea în grup. 

Control ridicat al incertitudinii Control scăzut al incertitudinii 
- preferinţă pentru firmele mari; 
- slabă ambiţie de promovare şi preferinţă 

pentru managerii în vârstă; 
- evitarea concurenţei dintre angajaţi; 
- rezistenţă la schimbare; 
- promovarea personalului din interior. 

- preferinţă pentru firmele mici; 
- ambiţie de promovare ridicată şi accesul 

tinerilor în funcţiile de manageri; 
- promovarea competiţiei în rândul 

personalului; 
- salariaţii nu opun rezistenţă la schimbare; 
- promovarea se face şi din interiorul 

organizaţiei şi din afara acesteia. 
Confucianism (termen lung) Dinamism (termen scurt) 

- se urmăreşte realizarea unei cariere  
bazate pe experienţa îndelungată; 

- mobilitate scăzută a personalului  
între companii; 

- loialitate ridicată faţă de firmă. 

- se urmăreşte realizarea bunăstării materiale 
pe termen scurt; 

- mobilitate ridicată, dictată de câştigul 
material; 

- loialitate scăzută faţă de firmă. 
 

Specificitatea pieţelor aparţinând unor culturi naţionale diferite şi diversitatea lor reprezintă, 
pentru multe firme, o barieră la intrare greu de surmontat. Studiul menţionat a concluzionat că o 
modalitate eficientă de a câştiga şi menţine cote sporite de piaţă în aceste circumstanţe este aceea de 
a avea la conducere manageri aparţinând unor culturi diverse. Pe lângă sporirea credibilităţii firmei 
în rândul clienţilor – este vorba de cei ce se identifică din punct de vedere cultural cu managerul 
respectiv – aceşti manageri cunosc mai bine obiceiurile, aşteptările, comportamentele consumato-
rilor de aceeaşi cultură cu acesta.  

Atunci când într-o companie, lucrează personal aparţinând unor comunităţi (culturi) mino-
ritare, comparativ cu restul angajaţilor, de regulă, ei sunt marginalizaţi, fapt care-i determină de 
multe ori să părăsească firma. Costurile recrutării, pregătirii, transferării şi înlocuirii salariaţilor fiind 
destul de costisitoare, s-a ajuns la concluzia că este mai economic pentru firmă să promoveze diver-
sitatea în rândul salariaţilor, una din practicile aplicate cu succes fiind oferirea de stimulente mana-
gerilor „netradiţionali“ care să-i menţină în firmă. Acest lucru va veni în întâmpinarea celorlalţi sa-
lariaţi „netradiţionali“, care vor deveni mai loiali companiei. Dacă acest lucru se realizează, produc-
tivitatea muncii va fi evident superioară. În plus, simţindu-se apreciaţi, ei vor da frâu liber ideilor 
noi, contribuind la îmbunătăţirea performanţei firmei. 

Studiul menţionat a scos în evidenţă faptul că o competiţie corectă pentru promovare (avan-
sare), la care să poată participa şi salariaţii „netradiţionali“, lărgeşte grupul de persoane talentate, 
îmbunătăţind astfel calitatea managerilor. Lucrul în echipe din care fac parte angajaţi aparţinând 
unor culturi diferite îi ajută pe manageri să-şi lărgească orizontul, să devină mai deschişi. 

Mai mult, la toate aceste avantaje, se adaugă faptul că grupurile sau echipele de lucru care se 
bazează pe contribuţiile unor membri aparţinând mai multor culturi beneficiază de avantajul unui 
surplus de informaţii privind procesele de muncă, deciziile fiind, în consecinţă, mult mai bine fun-
damentate. 

Experienţa multor firme multinaţionale (şi nu numai) şi diferite studii empirice au demonstrat 
că o forţă de muncă diversă este cea mai eficientă atunci când managerii sunt capabili să creeze în 
companie un mediu caracterizat prin pluralism (în care diferenţele sunt recunoscute, acceptate şi 
percepute ca elemente care contribuie semnificativ la succesul său) [2, p. 711]. Abordările sau stra-
tegiile pentru gestionarea eficientă a diversităţii forţei de muncă au fost clasificate de Jean Kim, pro-
fesor la Universitatea din Stanford, în cinci categorii [2, pp. 711 – 723]: 
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1.  Abordarea „regulii de aur“, ce se bazează pe dictonul „comportă-te cu alţii aşa cum ţi-ar 
plăcea ca ei să se comporte cu tine“, deci pe moralitatea oamenilor. Ceea ce i se reproşează acestei 
abordări a diversităţii culturale în firmă este aceea că fiecare persoană are propriul sistem de refe-
rinţă, neţinând cont de tradiţiile şi caracteristicile culturale ale celorlalte persoane. De exemplu, atunci 
când un manager afro-american ce lucra într-o companie multinaţională a trebuit să programeze un 
eveniment legat de activitatea firmei, acesta a ales, iniţial, ziua de sâmbătă. Apoi, a trebuit să 
reprogrameze evenimentul, deoarece un alt angajat i-a reamintit că mulţi dintre salariaţii evrei merg 
sâmbăta la slujba religioasă. 

2.  Abordarea asimilării, care presupune adaptarea tuturor membrilor companiei la cultura 
dominantă a firmei, uniformizarea şi omogenizarea din punct de vedere cultural. Aceasta prezintă 
însă dezavantajul că împiedică creativitatea şi diversitatea punctelor de vedere de care ar putea be-
neficia compania. 

3.  Abordarea „corectării greşelilor“, caracterizată prin faptul că se focalizează pe greşelile 
din trecut ce au avut repercusiuni asupra unui grup cultural din cadrul firmei. „Corectarea gre-
şelilor“ se referă la acele politici adoptate de companie faţă de anumite grupuri culturale defavori-
zate în trecut. De exemplu, migraţia iniţială a afro-americanilor pe teritoriul Statelor Unite s-a făcut 
în mod forţat, aceştia fiind trataţi în calitate de sclavi. Astfel că, în prezent, angajaţilor afro-
americani din companiile americane le sunt acordate compensaţii – mai ales de natură psihologică – 
pentru daunele suferite datorită inechităţilor din trecut. 

4.  Abordarea specificităţii culturii, folosită, în special, în cazul angajaţilor ce urmează să se 
transfere în străinătate şi care presupune învăţarea de către aceştia a normelor şi practicilor specifice 
altor culturi. Astfel, aceştia vor interacţiona mai eficient cu membrii acelei culturi, însă se apreciază 
că nu sunt capabili să aprecieze corect cultura în care se vor reintegra, ei identificându-se mult mai 
bine cu firma-mamă, decât cu filiala străină. 

5.  Abordarea multiculturală, ce oferă salariaţilor oportunitatea de a aprecia atât diferenţele 
dintre culturi, cât şi cele existente între trăsăturile oamenilor. Abordarea menţionată se focalizează 
pe „modul în care calificările interpersonale şi schimbările de atitudine se raportează la performan-
ţele organizaţiei“. Ea se bazează pe ideea că firma şi salariaţii săi vor trebui să se schimbe pentru a 
se adapta diversităţii forţei de muncă. Se apreciază că această abordare este cea mai eficientă în-
trucât vizează schimbarea la nivelul managementului, al salariaţilor, al sistemelor şi structurilor din 
organizaţie. 

Dată fiind importanţa promovării diversităţii culturale în firme, managerii au nevoie de pre-
gătire în domeniul diversităţii. Aceasta presupune „un proces complex de învăţare menit să spo-
rească sensibilitatea managerilor şi să dezvolte competenţele lor în abordarea problemelor care ţin 
de conducerea unei forţe de muncă diverse. Programele concepute în acest sens vizează, în general, 
următoarele aspecte: conştientizarea comportamentului; recunoaşterea accentelor părtinitoare şi ste-
reotipurilor; focalizarea pe rezultatele obţinute la locul de muncă; evitarea supoziţiilor; modificarea 
manualelor privind politicile şi procedurile [2, p. 716]. 

Totodată, managerii trebuie să adopte o atitudine echilibrată în gestionarea sinergetică a 
diferenţelor culturale. De multe ori, este necesară concilierea într-o oarecare măsură a diferenţelor, 
prin recunoaşterea acestora şi adaptarea salariaţilor la obiceiurile altora. Pe de altă parte, într-un me-
diu global de afaceri, dinamic şi tot mai sofisticat, o atitudine de exagerare a diferenţelor culturale 
poate fi în detrimentul comunicării şi colaborării dintre angajaţi, productivităţii celor marginalizaţi. 
De aceea, soluţia optimă care se impune este reconcilierea şi echilibrarea diferenţelor. Mai mult, 
avantajele vor fi multiplicate dacă alături de echilibrarea şi adaptarea culturilor diferite se recurge la 
exploatarea sinergetică a celor mai bune aspecte ale culturilor respective. „Reconcilierea diferen-
ţelor duce la descoperirea faptului că diversitatea este plăcută şi că integrarea gândirii şi acţiunii 
globale şi locale poate fi foarte rodnică“ [6, pp. 318 – 320]. 
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1. Consideraţii generale 
Creativitatea reprezintă o însuşire fundamentală a fiinţei umane; ea semnifică gradul de nou-

tate pe care omul o aduce în ideile, acţiunile şi creaţiile sale. Preocupări privind înţelegerea fenome-
nului de creaţie întâlnim încă în timpurile vechi; astfel, în gândirea precreştină, s-a configurat ideea 
de geniu care, în viziunea timpului, semnifică o forţă spirituală protectoare de bun augur. La grecii 
antici, acest spirit protector forma daimonul individului. Desigur, legenda biblică a creaţiei expusă 
în Geneza, reprezintă cea mai veche şi semnificativă concepţie asupra creaţiei. Această viziune însă 
a fost înlocuită după secolul al II-lea î.H. cu doctrina propusă de Sfântul Augustin în lucrarea sa Ce-
tatea lui Dumnezeu. Ideea care s-a degajat din această doctrină este aceea a rolului jucat de creşti-
nism în relevarea puterii de creaţie a omului. 

Ideea creaţiei ca acţiune de imitaţie a formelor ideale caracterizează viziunea lui Platon cu pri-
vire la menirea artei. Un impuls deosebit pentru înţelegerea creaţiei îl aduce Renaşterea când a fost 
lansată problematica imaginaţiei, a libertăţilor individuale şi a autonomiei societăţii în ceea ce pri-
veşte relaţiile umane. 

Aşa cum se subliniază în literatura de specialitate, „de-a lungul aproape a întregii epoci renas-
centiste şi în timpul nenumăratelor dezbateri filosofice care au avut loc, lucrările ştiinţifice au de-
venit cunoscute pentru capacitatea lor de a releva şi destabiliza paradigme culturale şi religioase“ 
[2, p. 31]. În acest sens, este cazul influenţei lucrărilor lui Copernic, Galilei şi Newton care au de-
terminat o înţelegere nouă a realităţilor cercetate. Secolul al XVII-lea aduce o viziune nouă asupra 
raţiunii şi asupra individului, ştiinţele naturale transformându-se în filosofii şi metodologii institu-
ţionalizate, iar schimbările de paradigmă au confirmat un alt tip de libertate a individului, respectiv 
dreptul său de a explora realitatea şi propriul său univers în mod liber. Pentru lumea secolului al 
XVIII-lea, conta găsirea răspunsurilor la descifrarea limitelor libertăţii de gândire şi a însemnătăţii 
sale la nivel social şi politic. Din temeiul acestor interogaţii, s-a putut trece la căutarea răspunsurilor 
cu privire la natura creativităţii şi practicarea ei. Totodată, s-a putut trece la stabilirea distincţiei în-
tre conceptul de creativitate şi cele de geniu, originalitate, talent şi educaţie formală [2, p. 34]. 

Într-adevăr, se poate spune că trăsătura caracteristică a întregii existenţe este creativitatea, un-
de totuşi noutatea este mai rară; acest aspect este avut în vedere de Fr. Iacob, în lucrarea sa Logica 
Viului. Ştefan Lupaşcu, la rândul său, consideră că existenţa se structurează pe trei mari nivele, şi 
anume: nivelul fizic, nivelul biologic şi nivelul psihic. El este de părere că fiecare nivel dezvăluie 
evenimente de creaţie, însă aspectul cel mai semnificativ îl reprezintă creativitatea psihicului uman. 

Tot la nivel de generalitate este privită creativitatea şi de către M. Drăgănescu, înţelegând-o 
ca fiind structurală existenţei, ca şi informaţia. Este de subliniat faptul că în viziunea sa, există o 
consonanţă între creativitatea universului şi cea a fiinţei umane şi a societăţii. Amintim, de ase-
menea, concepţia lui H. Bergson, care, în lucrarea sa Evoluţia creatoare, argumentează ideea că 
esenţa proceselor vii o reprezintă creativitatea, care reprezintă însuşi sensul existenţei. 
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În cultura română, problematica valorii şi a creaţiei va ocupa un loc important în gândirea lui 
Lucian Blaga. Gânditorul român arată că destinul omului este de a crea şi că rezultatul creaţiei este 
construirea unei lumi artificiale. 

 
2. Perspective în studiul creativităţii 
Creativitatea a fost cercetată cu mijloace diverse şi din perspective diferite. Studiul creati-

vităţii a început când s-au înfiinţat câteva instituţii de cercetare în domeniul creativităţii, prin anii 
1950. Este de subliniat faptul că la început, predomina abordarea pragmatică a creativităţii, insistân-
du-se, mai ales, asupra dezvoltării acesteia şi mai puţin pe modalitatea de testare a validităţii ideilor. 
Acestui moment i se înscrie contribuţia lui Edward De Bono care este interesat de aspectele practice 
ale creativităţii şi face studii despre gândirea laterală; Osborn dezvoltă şi foloseşte tehnica de brain-
storming, iar Gordon foloseşte metoda sinectică care implică analogii. 

Cercetarea creativităţii în secolul al XX-lea are loc sub semnul abordării psihodinamice; to-
tuşi, şcolile de psihologie care s-au configurat, şi anume structuralismul, funcţionalismul şi behavio-
rismul nu au fost preocupate de studiul creativităţii; gestaltismul a cercetat unul dintre aspectele cre-
ativităţii – insight-ul, însă, cercetările au vizat numai identificarea insight-ului, dar nu şi caracte-
rizarea fenomenului. 

Tot în această arie de preocupări s-au înscris studiile de caz efectuate asupra unor renumiţi 
creativi. Abordările psihometrice, la rândul lor, au constituit o direcţie importantă de cercetare a 
creativităţii umane. În esenţă, abordarea psihometrică procedează la modalitatea de măsurare a cre-
ativităţii, prin aceasta urmărind a fi o sursă de informaţii pentru înţelegerea fenomenului de crea-
tivitate. Au fost iniţiate investigaţii asupra creativităţii imaginaţiei, au fost aplicate metodicile antro-
pometrice la cercetarea imaginaţiei şi inteligenţei; testele folosite erau cele de imaginaţie şi inven-
tică, precum şi teste de gândire divergentă. 

Domeniile specifice cercetării psihometrice au vizat următoarele aspecte: investigarea proce-
sului creativ, a factorilor de personalitate şi a corelatelor comportamentale ale creativităţii, a carac-
teristicilor produselor creative şi ale mediului care stimulează creativitatea [2, p. 53]. 

Cercetarea psihometrică aduce lumină asupra fenomenului creativităţii, prin cuantificarea 
proceselor creative, folosindu-se teste de evaluare. În cadrul acestor teste, au predominat, îndeosebi, 
testele de gândire divergentă, care au avut o aplicare sporită în şcoli. Importanţa acestor teste constă 
în aceea că „testele de gândire divergentă îi solicită individului să genereze mai multe reacţii la un 
stimul specific, total contrar majorităţii standardizate de performanţă şi aptitudini, care reclamă un 
singur răspuns corect“ [2, p. 53]. 

Printre primele teste de gândire divergentă, pot fi menţionate următoarele: testele de con-
strucţie divergentă a lui Guilford, matricea morfologică a intelectului uman (structure of the Inte-
llect-soi), testele Torrance de gândire creativă. Rezumând diversele categorii de studii referitoare la 
creativitate, acestea au fost: psihometrice, experimentale, biografice, istoriometrice şi biometrice. 
Între aceste categorii, există interpătrunderi şi similitudini; astfel, orientarea psihometrică, prin inte-
resul fixat pe studiul dependenţei de factori cognitivi este mai apropiată de studiile recente de bio-
metrie; studierea legăturilor dintre funcţiile cerebrale şi tipurile de activitate cognitivă formează 
obiectul abordării biometrice a creativităţii. Aşa cum se subliniază în literatura de specialitate, această 
abordare constă în „monitorizarea metabolismului glucidic cerebral al individului în timpul exe-
cutării unor sarcini cognitive (de exemplu, în timpul rezolvării unor probleme de matematică) şi 
aceasta deoarece metabolismul glucidic reprezintă una dintre variabilele prin care se exprimă acti-
vitatea cerebrală, cercetătorii pot identifica şi evalua activitatea în zone specifice ale creierului, din 
moment ce fiecare zonă este implicată în activitatea cognitivă; aceasta este, de fapt, o abordare „ne-
urometrică“ [2, p. 53]. 

Cercetarea experimentală are în vedere studierea corelaţiei dintre următoarele variabile: per-
sonalitate, creativitate şi procesele şi produsele creative; privind abordarea istoriometrică, aşa cum 
rezultă din denumire, măsurarea creativităţii este o operaţie care se aplică datelor selectate ce provin 
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din diverse documente istorice. Această metodă a fost folosită de Simonton în studiul corelaţiei din-
tre creativitate şi leadership, invenţie şi descoperire, creativitate şi vârstă, creativitate muzicală şi 
excelenţă. Abordarea biografică mai este numită şi studiu de caz şi implică aplicarea metodologiei 
cercetării calitative şi prin referinţă la situaţiile luate în considerare. 

 
3. O viziune sistemică asupra creativităţii 
Cercetările asupra fenomenului creativităţii au dovedit caracterul său complex, faptul că acesta 

este determinat mental, psihologic, dar şi social. Prin urmare, în explicarea creativităţii, alături de 
gândurile, emoţiile şi motivaţiile personale care creează şi produc lucruri originale, recunoaşterea 
publică, socială, ocupă un loc important. Într-adevăr, procesul de creativitate şi produsele creative 
trebuie însoţite de persuasiunea acestora, de aprecierea, înţelegerea şi recunoaşterea socială a aces-
tora. Aşa cum se subliniază cu temei în literatura de specialitate, „creativitatea este un proces care 
poate fi observat la intersecţia dintre persoană, domeniu şi aria de specialitate“ [2, p. 249]. 

În viziunea lui Mihaly Csikszentmihaly, mediul are două aspecte: cel cultural-simbolic, pe 
care îl numim aici „domeniu“, şi cel social numit „aria de specialitate“. În această viziune, „creativi-
tatea se manifestă atunci când o persoană provoacă o schimbare într-un anumit domeniu, iar această 
schimbare este transmisă mai departe în timp. Unii oameni au mai multe şanse de a provoca astfel 
de schimbări, fie datorită calităţilor lor personale, fie din cauză că au norocul de a se afla într-o pos-
tură favorabilă faţă de acel domeniu – au mai mult acces la el sau poziţia lor socială le permite mai 
mult timp de experimentare“ [2, p. 250]. 

Dacă facem o incursiune în istoria descoperirilor ştiinţifice, este de constatat faptul că cele 
mai multe descoperiri au fost făcute de cei care aveau mijloacele şi timpul necesar preocupărilor 
ştiinţifice. Se întâmplă deseori ca ideile noi să fie repede uitate, iar schimbările pot fi adoptate nu-
mai dacă sunt validate de un grup îndreptăţit să hotărască acest lucru. 

Pentru înţelegerea fenomenului de creativitate, conceptul de sistem şi metoda sistemică ocupă 
un loc important. Se consideră că „modelul sistemic este analog celui folosit de savanţi pentru a de-
scrie procesul evoluţiei. Evoluţia se produce când organismul unui individ creează o variaţie, care 
este selectată de mediu şi transmisă generaţiilor viitoare“. 

Din această perspectivă, „creativitatea poate fi privită ca un caz special de evoluţie; în parti-
cular, ea reprezintă pentru evoluţia culturală ceea ce mutaţia, selecţia şi transmiterea variaţiilor ge-
netice reprezintă pentru evoluţia biologică“ [2, p. 251]. 

Actul de creativitate produce o modificare a sistemului de simboluri ale unei culturi, schim-
bare care afectează şi gândurile şi sentimentele membrilor culturii respective; „creativitatea implică 
modificarea «memelor», a unităţilor de imitaţie“, despre care Dawkins (1976) a spus că sunt «cără-
mizile culturii» [2, p. 251]. 

„Memele“ se aseamănă cu genele prin faptul că poartă instrucţiunile de lucru. Notele unui 
cântec ne spun ce să cântăm; reţeta unei prăjituri ne arată ce ingrediente să amestecăm şi cât să stea 
în cuptor. Dar, în vreme ce instrucţiunile genetice sunt transmise în codurile chimice pe care le moş-
tenim în cromozomi, instrucţiunile cuprinse în „meme“ se transmit prin învăţare. În general, învă-
ţăm „memele“ şi le reproducem fără modificări; atunci când apar cântece noi sau reţete noi, este 
vorba de creativitate. 

Culturile reprezintă sisteme de domenii interdependente, precum: muzică, matematici, religie, 
diverse tehnologii etc. Este de subliniat faptul că inovaţiile apar în unul din  aceste domenii. „Cul-
turile se deosebesc prin modul în care sunt stocate «memele»; este vorba de procedee tehnice, tipuri 
de cunoaştere, stiluri de artă, sisteme de credinţe“ [2, p. 252]. Însă, „apariţia unor noi mijloace de 
stocare şi transmisie (de exemplu, cărţi, calculatoare) va influenţa rata de producere a lucrărilor ori-
ginale şi acceptarea lor“ [2, p. 252]. 

Este de subliniat faptul că accesibilitatea informaţiei reprezintă o dimensiune a diferenţei cul-
turale; întrucât culturile se deosebesc prin numărul domeniilor pe care le recunosc şi prin ierarhia 
din cadrul acestora, atracţia unui domeniu va depinde de mai multe variabile; în discuţie sunt avute 
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în vedere probleme, precum: stocarea informaţiei, accesibilitatea şi disponibilitatea lor; gradul de dife-
renţiere în acea cultură, cât de integrată este acea cultură, cât este de deschisă faţă de alte culturi. 

Se consideră că „memele“ noi apar în culturile expuse unor idei şi credinţe diverse; pot exista 
totuşi două situaţii: atunci când sistemul simbolic este slab integrat, este greu să se stabilească dacă 
un lucru nou aduce ceva, aşa cum a fost situaţia înainte de Mendeleev; şi situaţia când sistemul este 
foarte strict şi nu mai apare posibilă nici o inovaţie, aşa cum a fost situaţia fizicii la sfârşitul seco-
lului al XIX-lea, înainte de revoluţia generată de teoria cuantelor. 

În evoluţia unei culturi, acţionează două procese interdependente, şi anume: procesul de inte-
grare şi cel de diferenţiere; prin integrare, domeniile dintr-o cultură se articulează între ele şi îşi 
sprijină reciproc obiectivele; creativitatea reprezintă motorul evoluţiei culturale; ea favorizează dife-
renţierea şi dezvoltă domenii care obţin un grad tot mai ridicat de autonomie. Din cele arătate, re-
zultă că pentru a se crea ceva nou, original, este necesară atât contribuţia individuală a creatorului, 
cât şi aprecierea pe care o face societatea, şi aceasta deoarece „în ştiinţă, ca şi în arte, creativitatea e 
în aceeaşi măsură rezultatul modificării standardelor şi al apariţiei unor noi criterii de evaluare cât şi 
al realizărilor originale individuale“ [2, p. 256]. 

Creativitatea impulsionează evoluţia societăţii, evoluţie care înseamnă atât progres cât şi creş-
terea complexităţii de-a lungul timpului. Societăţile se deosebesc după modul cum se raportează la 
inovaţii, respectiv, le apreciază şi le susţin, şi aceasta, deoarece nu toate tipurile de economie au 
interes să permită schimbarea. În general, rata creativităţii este influenţată de procesele de diferen-
ţiere şi integrare. 

Creativitatea unei culturi este influenţată de interdependenţa dintre domeniile sale şi de ceea 
ce se petrece la nivelul fiecărui domeniu. În acest sens, este de subliniat faptul că în fiecare dome-
niu, există arii de specialitate care cuprinde specialişti care au puterea de a modifica domeniul respectiv. 

 
4. Aspecte privind factorii creativităţii 
Căutând să explice fenomenul de creativitate, specialiştii în domeniu sunt de părere că arti-

cularea diferiţilor factori în mentalul fiecărui creator determină gradul de creativitate de care acesta 
este în stare. Din seria acestor factori, fac parte: inteligenţa, imaginaţia, aptitudinile speciale, intu-
iţia, efortul, motivaţiile, atitudinile şi temperamentul. 

În ierarhia factorilor creativităţii, inteligenţa ocupă un loc important, dar, desigur, în corelaţie 
cu toţi ceilalţi factori. Efortul, mai ales efortul constant este şi el considerat un factor de seamă care 
duce la creativitate; în acest sens, este cunoscută părerea lui Edison, după care talentul reprezintă 
1% inspiraţie şi 99% transpiraţie. Talentul sau aptitudinile speciale ocupă, de asemenea, un loc 
important în creaţie. Este de subliniat faptul că în orice activitate umană eficientă se manifestă atât 
aptitudini generale, cât şi aptitudini speciale. Fiind o aptitudine specială, talentul se manifestă în 
desfăşurarea unei activităţi specifice şi într-un anumit domeniu, precum: ştiinţă, tehnică, artă, mu-
zică, literatură etc. 

Sub aspect psihologic, interesul pe care îl manifestă subiectul pentru o anumită activitate, con-
densează, în mod esenţial, procesul de formare şi dezvoltare al aptitudinilor. 

Revenind la ierarhia factorilor care  contribuie la actul de creaţie, mulţi cercetători au aşezat, 
în rândul primilor factori, imaginaţia. În acest sens, se cunoaşte, de exemplu, aprecierea pe care Albert 
Einstein o acordă imaginaţiei, arătând că aceasta este mai importantă chiar decât cunoştinţele. 

Sub aspect psihologic, imaginaţia este privită ca o calitate a omului de a inventa. În literatura 
de specialitate, se arată că „putem defini imaginaţia ca un proces psihic de producere a unor con-
strucţii mentale, imagistice sau ideatice, tinzând spre realizarea noului pe baza experienţei percep-
tive şi a formaţiei intelectuale date, având drept conţinut atât realul, cât şi posibilul, atât prezent, cât 
şi viitor“ [1, p. 266]. 

Cercetarea imaginaţiei ocupă un loc important în preocupările lui G. H. Lehman care şi-a în-
dreptat atenţia îndeosebi asupra cercetării imaginaţiei în raport cu creativitatea în ştiinţă, dar în ace-
laşi timp şi în raport cu experienţa şi vârsta. În viziunea sa, imaginaţia în ştiinţă cuprinde trei dimen-
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siuni, şi anume: extensiunea, expresivitatea şi productivitatea. În ceea ce priveşte extensiunea şi 
expresivitatea, imaginaţia variază de la individ la individ; expresivitatea are o importanţă deosebită 
în fizică şi, mai ales, în artele plastice. Privind productivitatea imaginaţiei, aceasta poate fi măsurată 
prin numărul şi importanţa aplicaţiilor procesului de imaginaţie. Totuşi, s-a ajuns la concluzia că, cu 
cât productivitatea este mai mare, cu atât originalitatea este mai mică. Imaginaţia implică mai multe 
funcţii, dintre care menţionăm: reprezentarea acţiunilor posibile; ajută la formularea unor ipoteze pe 
care verificările ulterioare le poate testa.  

Ch. Pierce, în lucrarea Semnificaţie şi acţiune, arată legătura funciară între lumea reală şi lu-
mea imaginaţiei, astăzi pusă în evidenţă cu atâta pregnanţă de recentele progrese în crearea realităţii 
virtuale. În rândul factorilor care însoţesc actul de creaţie, se înscrie şi intuiţia, căreia i s-a dat mai 
multe semnificaţii, şi anume: modalitate de cunoaştere, metodă de cunoaştere sau cunoaştere nemij-
locită, pe considerentul că se ajunge la descifrarea noului în mod direct, sărindu-se peste unele etape 
ale raţionamentului ştiinţific. 
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Edictarea unor prevederi comunitare în ceea ce priveşte crearea şi întreţinerea unui climat 

concurenţial „sănătos“, neviciat de factori ce pot aduce atingere existenţei unor relaţii de piaţă ne-
alterate de practici anticoncurenţiale, s-a constituit într-un mijloc primordial de asigurare a integri-
tăţii funcţionării libere a Pieţei Comune şi, implicit, a optimizării satisfacţiei consumatorilor. În 
acest context, constituie o prioritate pentru firmele româneşti cunoaşterea şi respectarea prevederilor 
politicii comunitare în domeniul menţionat, ca un mijloc de a concura pe poziţii egale cu firmele din 
ţările membre ale Uniunii şi de a-şi asigura avantaje concurenţiale menite să asigure succesul strate-
giilor urmate.  

Aceste prevederi comunitare se concretizează într-un ansamblu de măsuri menite a realiza o 
politică comercială comună pentru statele membre ale Uniunii Europene, atât în direcţia abolirii 
obstacolelor din calea liberei circulaţii a mărfurilor (care reprezintă, totodată, şi una din cele patru 
libertăţi fundamentale), cât şi pentru asigurarea premiselor pentru apropierea legislaţiilor naţionale 
menite a genera o mai bună funcţionare a pieţei comune. Altfel spus, în accepţiune modernă, ne 
aflăm în faţa a două aspecte ale unei reglementări de ansamblu a concurenţei, menite să asigure li-
bertatea şi moralitatea vieţii economice pentru a proteja nu numai interesele concurenţei, dar, în 
egală măsură, pe acelea ale colectivităţii [1, p. 2]. 

Regulile prohibitive instituite de dreptul comunitar declară a fi interzise ca incompatibile cu 
piaţa comună toate acordurile dintre întreprinderi, deciziile asociaţilor de întreprinderi şi practicile 
concertate care pot afecta comerţul dintre state şi care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrân-
gerea sau distorsionarea concurenţei. 

Astfel, sunt considerate a se afla în afara legii acele acorduri, decizii şi practici care în mod 
direct sau indirect, fixează preţurile de vânzare sau cumpărare, limitează sau controlează producţia, 
pieţele, dezvoltarea tehnică sau investiţiile, împart pieţele sau sursele de aprovizionare şi aplică unele 
condiţii diferite tranzacţiilor echivalente cu alţi parteneri comerciali, situându-i astfel într-un deza-
vantaj concurenţial. 

De asemenea, este interzisă modalitatea de contractare care condiţionează acceptarea înche-
ierii unui contract ce are un anumit obiect, de acordul exprimat de cealaltă parte pentru asumarea şi 
executarea unor obligaţii suplimentare, obligaţii care, prin natura lor sau potrivit uzanţelor comer-
ciale, nu au nici o legătură cu astfel de contracte.  

Nerespectarea acestor norme este sancţionată cu nulitatea absolută a contractelor sau înţelege-
rilor încheiate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare. Prin întreprinderi şi asociaţii de în-
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treprinderi, ca subiecte ale acordurilor, deciziilor sau practicilor interzise, se desemnează acele 
entităţi care desfăşoară o activitate economică circumscrisă unui spectru larg: producţie, comerţ, 
servicii, investiţii capabile de a dobândi drepturi şi a-şi asuma obligaţii, existând, totuşi, în cazul 
asociaţiilor de întreprinderi o autonomie formală şi operaţională a membrilor lor, fiecare membru al 
asociaţiei păstrându-şi personalitatea juridică. 

Prin practici anticoncurenţiale, se desemnează acordurile comerciale colective exclusive între 
producătorii naţionali şi cumpărători, acordurile de adaptare a preţurilor de import la nivelul pre-
ţurilor naţionale, acordurile de împărţire a pieţelor şi a surselor de aprovizionare, practicile de redu-
cere colectivă a cifrei de afaceri a producătorilor dintr-un stat, creşterile simultane de preţuri, res-
tricţii privind importurile, rabaturi de preţuri, neexistând, totuşi, o limitare a modalităţilor contrac-
tuale ale actelor concurenţiale [2, p. 361]. 

Dar, în articolul 82 al Tratatului de la Roma, sunt cuprinse şi prevederi referitoare la activi-
tatea firmelor care abuzează de poziţia lor dominantă pe o anumită piaţă. Aceste prevederi interzic 
impunerea unor preţuri nerezonabile sau a unor condiţii comerciale nejustificate în raport cu parte-
nerii lor. Trebuie însă precizat că prevederile acestui articol fac referire doar la necesitatea prohibirii 
numai a comportamentelor unei întreprinderi dominante prin care se caută eliminarea unui alt con-
curent şi întărirea, în acest fel, a poziţiei sale. Deci, dacă întreprinderea va folosi poziţia dominantă 
pe piaţă pentru a valorifica neloial această stare de fapt sau pentru a o menţine şi accentua, se vor 
întreprinde măsuri corective din partea Comisiei Europene, care se poate autosesiza sau acţiona ca 
urmare a unor plângeri formulate de firmele sau grupurile de interese afectate [4, p. 236]. 

Astfel, existenţa unei poziţii dominante, ca o primă premisă, este definită de către articolul 
amintit anterior ca „o poziţie de forţă economică în care se află o întreprindere care îi dă posibi-
litatea să împiedice concurenţa efectivă pentru a fi susţinută pe o piaţă relevantă spre a-i da puterea de a 
se comporta independent de concurenţii săi, de clienţii săi  şi în cele din urmă faţă de consumatori“. 

Poziţia dominantă pe o piaţă se materializează, bineînţeles, prin deţinerea unei cote ridicate 
din această piaţă de către respectiva întreprindere, dar şi prin avansul tehnologic posibil de a fi de-
ţinut de către aceasta în raport de concurenţii săi. Această poziţie dominantă poate fi evidenţiată şi 
prin beneficiul obţinut de întreprindere, ca urmare a deţinerii unei reţele dezvoltate de vânzare, dar 
şi de conjunctura existentă la un moment dat, tradusă prin absenţa unei concurenţe potenţiale. 

Articolul 82 statuează însă şi o altă condiţie necesară a fi îndeplinită pentru a ne afla în 
prezenţa unui abuz de putere dominantă: stricto sensu – implicarea doar a unei singure întreprinderi 
în promovarea unui climat concurenţial neloial şi lato sensu – implicarea mai multor întreprinderi, 
indiferent de forma lor juridică sub care se organizează şi de natura finanţării. Dacă ne aflăm în ca-
zul în care sunt implicate mai multe întreprinderi, este necesară, pentru delimitarea unui comporta-
ment loial sau nu, analiza relaţiilor între aceste entităţi.  

Astfel, dacă acţiunea conjugată în domeniul politicii concurenţiale duse de către întreprinderi 
reprezintă o unitate de exteriorizare a forţei competitive la care s-a ajuns în urma unor acorduri şi 
comportamente real armonizate în direcţia consolidării unei poziţii dominante colective în raport cu 
concurenţii, putem spune că ne aflăm în situaţia unui abuz de poziţie dominantă. 

Relaţia de reciprocitate existentă între abuz şi poziţie dominantă reprezintă o altă premisă ce 
trebuie analizată pentru a delimita un comportament de ansamblu voit neconcurenţial[3, pp. 227 – 
258]. Este aici cazul acelor întreprinderi care, având o poziţie dominantă pe o piaţă, refuză să vândă 
produsele lor, eliminând, în acest fel, orice altă alternativă pentru proprii lor clienţi.  

În acest sens, s-a considerat într-o speţă că deţinătorul unei poziţii dominante pe piaţa mate-
riilor prime exploatează această poziţie în sensul  normativ prohibitiv introdus de articolul 82, 
atunci când, în scopul de a-şi rezerva materiile prime respective propriei producţii de derivate, refu-
ză să le furnizeze unui client, el însuşi producător al acestor derivate, cu riscul de a elimina orice 
concurenţă din partea clientului.  

Totodată, în literatura juridică [3, p. 259], au fost menţionate diverse situaţii în care se mani-
festă puterea abuzivă a unor întreprinderi, precum refuzul de a furniza materii prime unui concurent 
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pe piaţa de derivate, exercitarea de presiuni economice asupra comercianţilor spre a păstra pieţele 
lor închise şi de a-i lega pe clienţii lor prin rabaturi de fidelitate, restricţiile privind vânzările impuse 
unor vânzători cu ridicata, interdicţiile impuse acestor vânzători privind vânzarea unor produse con-
curente şi refuzul de a aproviziona un comerciant străin, determinarea distribuitorilor independenţi de 
a nu realiza anumite comenzi pentru export, acordarea de reduceri de preţuri unor utilizatori cu 
compensarea concomitentă a acestor reduceri printr-o creştere a preţurilor facturate altor utilizatori. 

Sancţionarea unor astfel de practici se realizează de către organismele europene supranaţio-
nale îndrituite prin Tratat de a penaliza încălcările normelor imperative edictate în cuprinsul artico-
lului 82. 

În lumina acestor prevederi, întreprinderile ce aduc atingere loialităţii concurenţei sunt pasi-
bile de o amendă într-un cuantum maxim ce echivalează cu 10% din cifra  lor de afaceri, amenzile 
putând fi aplicate chiar după ce s-a pus capăt încălcărilor dispoziţiilor privind concurenţa şi nu mai 
există nici un efect prejudiciabil. 

În economia prevederilor legale, se pot aplica şi penalităţi cu titlu cominatoriu, în scopul de a 
obliga întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi să înceteze o încălcare a articolului 82  sau să 
se abţină de la orice act interzis. Aplicarea penalităţilor cu titlu cominatoriu nu împiedică şi nu ex-
clude aplicarea sancţiunilor privind plata unor amenzi.  

Impunerea unor amenzi [3, p. 263] de către organismul european abilitat în acest sens (Co-
misia) se poate face şi în situaţia în care întreprinderea sau asociaţiile de întreprinderi, cu intenţie 
sau din neglijenţă, furnizează informaţii incorecte sau înşelătoare într-o cerere pentru negative clea-
rance sau într-o notificare, furnizează informaţii incorecte în răspunsul la o cerere de informare sau 
într-o anchetă generală sau nu furnizează informaţiile solicitate la termenul fixat printr-o decizie. 

De asemenea, punerea la dispoziţie a registrelor cerute ori a altor înregistrări comerciale în for-
mă incompletă în timpul investigării, cât şi refuzul de a se supune la o astfel de investigare ordonată 
printr-o decizie a Comisiei, se sancţionează cu amendă. 

Atribuţiile Comisiei de a descoperi şi analiza încălcările prevederilor Tratatului în domeniul 
concurenţei coroborate cu eficienţa şi eficacitatea măsurilor dispuse în acest sens s-au concretizat în 
efecte benefice pentru companii, modelându-le judicios strategiile şi aducând un aport real la 
creşterea beneficiilor rezultate din activitatea economică desfăşurată. De aceleaşi efecte vor bene-
ficia, fără doar şi poate, firmele româneşti ce activează în diferite sectoare de activitate o dată cu 
integrarea ţării noastre în structurile Uniunii Europene. 

Trebuie spus totuşi că în combaterea abuzurilor de poziţie dominantă pe piaţă a unor între-
prinderi, Comisia Executivă se confruntă cu probleme variate ce ţin atât de sensibilitatea problemei 
analizate, cât şi de dificultatea dovedirii unor eventuale prejudicii, ca urmare a înregistrării unor 
astfel de abuzuri de poziţie dominantă. Cu toate acestea, efectul „profilactic“ dorit îşi face la nivel 
european cât mai simţită prezenţa. 

La nivel european s-au instituit şi anumite derogări de la regimul sancţionatoriu amintit an-
terior. Astfel, din dorinţa de a se obţine o eficienţă economică agregată în spaţiul Europei, sunt per-
mise acordurile sau practicile concertate convenite între două sau mai multe întreprinderi care ope-
rează fiecare pentru scopurile acordului realizat, la un nivel diferit al canalului de producţie sau de 
distribuţie. Exceptarea se aplică acordurilor care, spre exemplu, conţin prevederi relative la cesio-
narea către cumpărător sau la folosirea de către acesta a drepturilor de proprietate intelectuală, cu 
condiţia ca aceste prevederi să nu constituie obiectul principal al acestor acorduri şi să fie legate 
într-un mod direct de folosirea, vânzarea sau revânzarea de mărfuri şi servicii de către cumpărător 
sau clienţii săi. 

Acordurile de cooperare şi cele de specializare constituie o altă excepţie de la prevederile 
Tratatului. O categorie a acordurilor de cooperare este materializată de cele încheiate inter-între-
prinderi, în scopul distribuirii mărfurilor sau furnizării unor categorii de servicii, atunci când părţile 
din piaţa totală deţinută de fiecare întreprindere participantă la acord nu depăşesc limita de 5%, 
când un astfel de acord este realizat între întreprinderile care acţionează la acelaşi nivel de producţie 
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sau comercializare (acorduri orizontale) sau pe cea de 10%, când întreprinderile operează la nivele 
economice diferite. 

Ilustrativ, putem afirma că acordurile de specializare constau în înţelegerea intervenită, spre 
exemplu, între două întreprinderi, prin care părţile se obligă, pe bază reciprocă, să înceteze sau să se 
abţină de la a produce unele produse diferite şi să cumpere aceste produse de la celelalte părţi care 
sunt de acord să le furnizeze. Această exceptare are la bază, aşa cum se poate identifica din însăşi 
denumirea acestor acorduri, necesitatea economică de a se ajunge la o cât mai bună specializare cu 
efecte mediate în direcţia îmbunătăţirii satisfacţiei consumatorilor finali. 

Sunt exceptate, totodată, şi acordurile încheiate în domeniul activităţii de cercetare–dez-
voltare, în scopul finanţării cât mai optime a acestui tip de activitate, ce se dovedeşte a fi din ce în 
ce mai costisitoare. Este evident faptul că această exceptare are ca scop o creştere a nivelului 
activităţii de cercetare–dezvoltare, ca factor generator al progresului tehnic şi tehnologic. 

Dar, pentru a fi exceptate, ele trebuie să îndeplinească anumite condiţii. O primă condiţie ce 
trebuie a fi îndeplinită o constituie liberul acces al fiecărei părţi la rezultatele cercetării şi dezvol-
tării, excepţie făcând cazurile în care organismele academice sau instituţiile de cercetare furnizează 
cercetarea ca un serviciu comercial, fără a fi active în exploatarea rezultatelor. 

A doua condiţie reclamă ca fiecare parte să fie liberă să exploateze în mod independent, rezul-
tatele cercetării–dezvoltării, cât şi orice know-how preexistent necesar în scopul exploatării. 

O condiţie următoare este cea care afirmă că orice exploatare trebuie să se refere la rezultatele 
care sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală sau constituie know-how care contribuie, 
în mod substanţial, la progresul tehnic şi economic. Rezultatele trebuie să fie hotărâtoare pentru fabri-
carea produselor avute în vedere în contract sau pentru aplicarea procedeelor avute în vedere în contract. 

Ultima condiţie face referire la faptul că întreprinderile însărcinate cu fabricarea în funcţie de 
o specializare în producţie trebuie să fie ţinute să satisfacă cererile de livrare din partea tuturor 
părţilor. Ele nu sunt ţinute să îndeplinească această obligaţie atunci când acordul de cercetare–dez-
voltare prevede şi distribuţia în comun.  

Acordurile în domeniul transferului de tehnologie beneficiază de excepţii doar când acestea 
îmbracă forma unor acorduri bilaterale ce au ca obiect licenţele exclusive deschise, sau altfel spus, 
acele licenţe în care exclusivitatea priveşte numai relaţia contractuală între titular şi beneficiar, în 
cadrul căreia titularul se obligă să nu acorde nici o altă licenţă pe teritoriul respectiv, acoperind o 
parte sau întreaga piaţă comună, cât timp brevetul în legătură cu care s-a acordat licenţa rămâne în 
vigoare şi de a nu concura cu beneficiarul pe acel teritoriu, în sensul de a nu exploata el însuşi in-
venţia pe teritoriul respectiv. 

În domeniul concurenţei, politica promovată de către Uniunea Europeană apare ca o politică 
vizând păstrarea unui climat concurenţial nealterat, în scopul satisfacerii la un nivel cât mai ridicat a 
dorinţelor consumatorilor, dar şi în legătură cu necesitatea de a asigura transparenţa, „fair play“-ul 
în relaţiile de piaţă, alături de asigurarea implementării în activităţile economice a unui grad ridicat 
al progresului tehnic şi tehnologic. 
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Abstract: 
In the present international context, the weight is being put on strategic orientation of invest-

ments. This means that managers have to know not only the present socio-economical environment, 
but also the future one. They have to know and understand the causes that determine changes. Only 
those projects that have high chances of success and can generate useful effects during their whole 
economic life, in a permanently changing socio-economic environment, can be done. 

Keywords: investment strategy, investment politics, strategic analysis. 
 
The project strategy has to be established in the prefeasibility phase and has to be applied in 

the feasibility study. Therefore, starting from the preinvestment phase, when the investment deci-
sion is being made, an evaluation of key factors that could influence the viability of the project has 
to be done. 

One of the common strategic errors is to confound the investment politics with the enterprise 
strategy. In fact, these two are components, inseparable and complementary, of the modern visio-
nary way of thinking. 

Strategic analysis – the base of the strategic decision – foregoes the decision of investment. 
The two of them have to be in complete coherence, because strategy without investment is nonsense. 

Before defining its investment politics, a company has to establish its strategic coordinates of 
action. For that, the following key-questions have to be answered: What criteria determine the 
choice of strategy? Are we sure that the chosen strategy is indeed “the best strategy”? Are the 
resources and available methods good enough to insure the application of the strategy? Which are 
the methods of implementation for the chosen strategy? 

In its broadest sense, strategic management is about taking “strategic decisions” – decisions 
that answer the questions above. 

In practice, a thorough strategic management process has three main components, shown in 
the figure below: 
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Figura nr. 1.  
 

Strategic Analysis is all about the analyzing the strength of businesses’ position and 
understanding the important external factors that may influence that position. The process of 
Strategic Analysis can be assisted by a number of tools, including: 

 PEST Analysis – a technique for understanding the “environment” in which a business 
operates. 

 Scenario Planning – a technique that builds various plausible views of possible futures 
for a business. 

 Five Forces Analysis – a technique for identifying the forces which affect the level of 
competition in an industry. 

 Market Segmentation – a technique which seeks to identify similarities and differences 
between groups of customers or users. 

 Directional Policy Matrix – a technique which summarizes the competitive strength of a 
business's operations in specific markets. 

 Competitor Analysis – a wide range of techniques and analysis that seeks to summarize 
a businesses' overall competitive position 

 Critical Success Factor Analysis – a technique to identify those areas in which a business 
must outperform the competition in order to succeed. You have to know the company's strong points, 
but also its points in order to establish its position in relation to other competitive entities. 

 SWOT Analysis – a useful summary technique for summarizing the key issues arising 
from an assessment of a business's “internal” position and “external” environmental influences. The 
analysis of the socio-economic environment has to identify the stress factors and their effect upon the 
company. Generally, a company can be influenced by politics, laws and regulations, technological 
development, market development, clients and providers, partners and competitors. 

Strategic Choice represents a process that involves understanding the nature of stakeholder 
expectations (the “ground rules”), identifying strategic options, and then evaluating and selecting 
strategic options. 

Strategy Implementation is often the hardest part. When a strategy has been analyzed and 
selected, the task is then to translate it into organizational action. 

STRATEGIC 
ANALYSIS 

STRATEGIC 
CHOICE 

STRATEGY 
  

IMPLEMENTATION 
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A well-planned investment strategy is essential before having any investment decisions. A 
business strategy is generally based upon long run period. Formation of business strategy largely 
dependent upon the factors such as long-term goals and risk on the investment. 

As the return on investment is not always clear, so the investors prepare the strategy so as to 
face the ongoing challenges in investment. A balanced investment strategy is generally required in 
the process of investment, which possesses long time period and some risk tolerance. 

In the case, when a strategy is aggressive the chance of attaining a higher goal is higher. An 
efficient strategy can be obtained from portfolio theory, which shows good estimates on risk and 
return. 

Investment Strategy is usually considered to be more of a branch of finance than economics. 
It is defined as set of rules, a definite behavior or procedure guiding an investor to choose his 
investment portfolio. For example, investing in mutual funds has recently emerged as a very favo-
rable investment strategy. 

An investment strategy is centered on a risk-return tradeoff for a potential investor. High 
return investment instruments such as real estate and mutual funds usually have more risks asso-
ciated with it than low return-low risk investment opportunities. Return on investment can be calcu-
lated on past or current investment or on the estimated return on future investment. 

Symbolically, it can be expressed as: Vf/Vi – l where Vf denotes final investment value and Vi 
is the initial investment value. (“f” and “i” should be noted as subscripts). Return on investment 
(ROI) is profitable when Vf/Vi –1 > 0 and the investment is deemed to be unprofitable when the 
value of final investment is less than that of the initial investment. ROI is calculated to be 1 or 
100% when the value of the final investment is twice the value of the initial investment. 

Making decisions is certainly the most important task of a manager and it is often a very 
difficult one. Rules of thumb, intuition, tradition, and simple financial analysis are often no longer 
sufficient for addressing such common decisions as make-versus-buy, facility site selection, and 
process redesign. In general, the forces of competition are imposing a need for more effective deci-
sion making at all levels in organizations. 

 
Conclusions 
Decisions can be made by computing the utility and probability, the ranges of options. The 

systematic study of decision making provides a framework for choosing courses of action in a com-
plex, uncertain, or conflict-ridden situation. The choices of possible actions, and the prediction of 
expected outcomes, derive from a logical analysis of the decision situation. 

Decision analysis involves much more than computing the expected utility of each alternative. 
We have to examine the sensitivity of the outcomes, weighted utility for key probabilities, and the 
weight and risk preference parameters. 

The goal of decision analysis is to give guidance, information, insight, and structure to the de-
cision-making process in order to make better, more “rational” decisions. 
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Das europäische Währungssystem steht vor einem Scherbenhaufen und enthüllt dabei Parallelen 

mit der NS-Zeit. 
 
(0) Kommentare 
Griechenland steht vor dem Staatsbankortt, andere europäische Länder sind am Taumeln. 

Die EU sucht nach Wegen zur Stabilisierung des fragmentierten Wirtschaftsraums. Deutschland 
muss sich des Vorwurfs erwehren, als traditionelle EU-Lokomotive egoistisch zu handeln. Und der 
seit jeher pragmatischen Gesichtspunkten folgenden Europäischen Union werden Kompetenzen in 
Finanz - und Währungsfragen angedichtet, die sie nie hatte und offenbar auch nicht haben sollte. 
Rächt sich nun auch in Wirtschaftsfragen, dass die politische Idee eines vereinten Europas freier 
Bürger nicht eingelöst wurde? 

Mit der Einführung des „Euro“ als Einheitswährung und einer Verankerung der 
Wechselkurse konnte Europa in den Augen der Bürger einen ansehnlichen Integrationssprung 
schaffen. Doch eine offene Diskussion über die Substanz dieses Schrittes, über die Quellen, 
Kompetenzen und Möglichkeiten, die sich hieraus ergaben, wurde zu keinem Zeitpunkt geführt. So 
heißt es bis heute, der Euro sei nicht nur eine Einheitswährung, sondern auch eine Währungsunion. 
Doch das ist er definitiv nicht. Nach wie vor gibt es eine tiefe nationalstaatliche Verankerung der 
gemeinsamen Verrechnungswährungen, was nicht zuletzt die Griechenland-Krise offenbart hat. Die 
vermeintliche Währungsunion ist bei genauerer Betrachtung nicht mehr als ein Verbund fester 
Wechselkurse, der den Namen „Euro“ tragen darf. Daran ändert auch die anhaltende Einheits- 
und Integrationsrhetorik der EU-Bürokratie nichts. 

 
1. Einheitswährung statt Währungsunion 
Im Jahre 1930 analysierte der schwedische Ökonom Erik Lindahl den Untergang der beiden 

grossen europäischen Währungsunionen – die Lateinische Münzunion von 1865-1927 und die 
Skandinavische Münzunion von 1873-1924. Er stellte fest, dass das Fehlen einer „wirklichen 
Zentralbank“ und eines gemeinsamen Finanzministers Gründe für das Scheitern beider 
Währungsunionen waren. Wie sieht es im Euro-System aus? Am wenigsten in das romantisierende 
Einheitsbild, das EU-Bürokraten und Berliner Eliten zeichnen, passt das Fehlen einer wirklichen 
Zentralbank. Das ESZB (Europäische System der Zentralbanken) ist ein dezentraler Verbund aus 
sechzehn Nationalen Zentralbanken (NZB) und der Europäischen Zentralbank (EZB) und für die 
Steuerung und Emission des Geldes in der EWU zuständig. Die EZB spielt dabei aber keinesfalls 
die Rolle, die der Name suggeriert. Damit sie aber nicht als einzige „Zentralbank“ der Welt ohne 
Notenbankkompetenz dasteht, ist im Januar 2002 von ihrem Gouverneursrat beschlossen worden, 
dass acht Prozent der von den NZB emittierten Noten als EZB-Noten zu gelten haben. Auch wenn 
also auf den Banknoten die EZB als Emissionsbank ausgewiesen wird, sind einzig und allein die 
NZB echte Notenbanken im klassischen Sinne. Bis auf die Koordinierung der 
Refinanzierungsoperationen der NZB und Verkündungen der Entscheidungen durch den EZB-
Präsidenten ist die Rolle der EZB sehr beschränkt. 
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Das Fehlen eines „Lender of last Resort“, eines „Kreditgebers in Not“ verdeutlicht ebenfalls, 
dass die Europäische Zentralbank im Grunde ein Kaiser ohne Kleider ist. Ansonsten müssten, wie 
bei der aktuellen Griechenland-Krise, nicht Politiker fremder Staaten über Kreditpakete für Athen 
beraten. Auch IWF-Hilfe oder die Einrichtung eines Europäischen Währungsfonds wären kein 
Thema. Die aktuell auf Clearingabkommen basierte EU-Währungskooperation sieht keine Hilfen vor. 

Untypisch für eine Währungsunion ist auch die unterschiedliche Risikobewertung der 
Staatsanleihen einzelner Mitglieder. Diese unterschiedlich verzinsten Papiere sind ein Indiz für 
einen suboptimalen Währungsraum, legt man Mundells Kriterien für „optimale Währungsräume“ 
zugrunde.1 Besondere Beachtung verdienen die Staatsanleihen im Euro-System vor allem, weil die 
handelbaren Schuldverschreibungen einzelnen Staaten erlaubten, die Stabilitätskriterien von 
Maastricht zu untergraben. Bei der Emission von Staatsanleihen spielen nämlich die EZB-Regeln 
für die Geldzuteilung keine Rolle. Deshalb konnten Mitgliedstaaten in der Vergangenheit nahezu 
ungebremst Staatsanleihen (statt Geld) drucken. Sie fanden damit eine alternative und bequeme 
Form der Schuldenfinanzierung.  

Doch weshalb gibt es keine EU-Anleihe, sondern nur Anleihen einzelner Mitglieder? Weil die 
Nationalstaaten offenbar nicht dazu bereit waren, viel mehr als ihre Währungshoheiten im Bereich 
der Papiergeldgestaltung aufzugeben. Deshalb ist der Euro im Grunde nur eine entwickelte Form 
eines Clearingabkommens. 

Griechenland „profitierte“ über gewisse Zeit wie viele andere EU-Mitglieder von diesen 
Regeln des EU-Wirtschaftsraumes. Aufgrund der Euro-Anleiheemissionen zum niedrigeren EZB-
Referenzzins gegenüber dem vormals höheren Zins der Nationalwährung fand sich ein günstiger 
Weg der Staatsfinanzierung. EU-Mitgliedsstaaten konnten mit dieser Form monetärer 
Trittbrettfahrermanier sogar die Maastrichter Kriterien vorübergehend einhalten. Das von 
osteuropäischen Euro-Anwärtern vielfach beachtete „griechische Modell“ des Euro-Beitritts mit 
einer zweijährigen Vorbereitungszeit und der Teilnahme am Wechselkursmechanismus II (WKM 
II) hatte eine relative Aufwertung der Nationalwährung (Drachme) zu Folge. Bei der Fixierung des 
endgültigen Umrechnungskurses in Euro bedeute dies einerseits einen in Euro gemessenen 
niedrigen Schuldensaldo, andererseits eine nahezu ungebremste Konsummöglichkeit für die 
Bevölkerung. Dem damit verbundenen Wettbewerbsverlust der eigenen Wirtschaft wurde indes 
kaum Beachtung geschenkt. 

 
2. Eingebaute „Schönheitsfehler“ zur Stabilisierung 
Aus Sorge, dass eine Finanzkrise das Vertrauen in die gemeinsame Währung erschüttern 

könnte und die Bargeldakzeptanz im Euroraum selektiv werden könnte, hat man ganz im Stile der 
EU-Verschleierungstaktik die Erkennung der herausgebenden NZB-Währung anhand des 
Erstbuchstaben in der Seriennummer in der alphabethischen Reinefolge (nach ihrer Landessprache) 
der Länder mit den Buchstaben des umgekehrten Alphabets versehen. So erhielt Belgien den 
Buchstaben „Z“, Deutschland „X“ etc. Vermutlich wurde schon bei der Wahl des Seriennummerndrucks 
erwogen, das Papiergeld einzelnen Ländern zuordnen zu können, um sie später ggf. von der 
Währungsanbindung ausschliessen zu können. Auf derlei Überlegungen deuten auch die 
Bargeldmeldepflichten beim Grenzübertritt innerhalb des Euroraums hin, die für einen einheitlichen 
Währungsraum unüblich sind. 

Ein weiteres Manko für einen optimalen Währungsraum ist nach Mundells Theorie2 auch der 
fehlende einheitliche Realzins. Die Unterschiede in den Inflationsraten und damit in den Realzinsen 
sind im Euro-Raum gewaltig. Sie führen unweigerlich zu einem Konvergenzproblem. Länder mit 
einer niedrigen Inflation, gefördert u.a. durch zurückhaltende Lohnabschlüsse, erfahren in einem 
solchen Kontext eine reale Abwertung und eine Steigerung ihrer Exporte. 

Zu Beginn der Währungskooperation führte der einheitliche Euro-Refinanzierungszins 
aufgrund einer tiefen Inflation in Deutschland zu verhältnismässig höheren und für die Mehrheit der 
europäischen Partner (trotz höherer Inflation) zu niedrigeren Refinanzierungskosten. Moderate 
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Lohnzuwächse in Deutschland in der Folgezeit hatten dann den Charakter einer relativen 
Abwertung. Dadurch wurde der vormals negative Zinseffekt ausgeglichen, die Exporte zogen an 
und die deutsche Wirtschaft entfaltete neue Dynamik. 

 
3. Währungsfusion oder Währungssubstitution 
Weshalb aber haben sich die Gründungsväter des Euro-Raumes nicht für das einfachere und 

transparentere Modell der Währungssubstitution entschieden, wonach ein Land, das eine 
Währungsunion mit einem anderen Währungsraum eingehen möchte (insofern es über ausreichende 
Währungsreserven der ausländischen Zielwährung verfügt), diese Union bspw. per Dekret direkt 
implementieren kann. Für den Beitrittsstaat bedeutet die Aufgabe seiner Währungshoheit (oder das 
Aussetzen der Währungshoheit für die Dauer der Währungskooperation wie z.B. Liechtenstein und 
die Schweiz) eine finanzielle Disziplinierung – vor allem bei der Haushaltspolitik, weil ihm ausser 
Steuereinnahmen die Möglichkeiten des Gelddrucks oder anderer kreativer Formen der 
Refinanzierung nicht gegeben sind. Jedenfalls wären Staatsanleihen dann nicht als 
zentralbankfähige Sicherheiten einzustufen und somit für die eigene Schuldenfinanzierung 
ungeeignet. 

Doch die Realisierung einer auf Währungssubstitution beruhenden Währungsunion in Europa 
unter der Führung der D-Mark hätte selbst mit einem neutralen Namen keine Chance auf Erfolg 
gehabt. Neben politischen Ungereimtheiten verfügte die überwiegende Mehrheit der europäischen 
Staaten seinerzeit nicht über ausreichende D-Mark-Reserven. Vor diesem Hintergrund stellt sich 
dann aber die Frage, ob es generell als sinnvoll und wünschenswert zu betrachten ist, wenn Länder 
mit unterschiedlichen Wirtschaftsleistungen und Lebensstandards den Weg der engen monetären 
Kooperation suchen. Entgegen der politischen Einheitsrhetorik wird dies angesichts der 
Krisensituation zunehmend und zu Recht skeptisch betrachtet. Sind gängige Wechselkurs- und 
Zinsinstrumente nicht besser geeignet, Wettbewerb und Dynamik in Wirtschaftsräumen zu 
erhalten? 

 
4. Historische Parallelen 
Die Entscheidung, den Euro auf einem System fester Wechselkurse zu gründen geht 

anscheinend auch auf umstrittene historische Quellen zurück. Der letzte Reichsbankpräsident und 
Reichswirtschaftsminister des NS-Regimes, Walther Funk, hat nämlich bei verschiedenen Anlässen 
seine Vorstellungen einer Währungskooperation in Europa nach der Beendigung des Krieges 
beschrieben, die dem heutigen System nicht unähnlich sind. Die kriegerische Auseinandersetzung 
in Europa in den 1940er Jahren erlaubte Walther Funk, eine ungehemmt nationalistische, 
ausschliesslich am deutschen Wohlergehen orientierte monetäre Politik umzusetzen. Die von ihm 
unter dem Begriff „die wirtschaftliche Neuordnung Europas“ oder der „Neuaufbau der 
europäischen Wirtschaft“3 angeführte Diskussion wirft auch ein etwas schales Licht auf die aktuelle 
Diskussion. Nur schwer kann man sich heute des Eindrucks erwehren, dass nicht wenige seiner 
Ansätze bis heute Bestand haben, auch wenn das nicht offen thematisiert wird, was wiederum nicht 
verwunderlich ist. Denn den Kriegsverlierer und späteren Exportweltmeister Deutschland als 
europäische Großmacht zu titulieren, war über Jahrzehnte lang ein Tabu. Deutschland wuchs zwar 
zur Wirtschaftsmacht heran, das Land blieb aber bis zum Bruch der Alten Weltordnung politisch 
zweitrangig und militärisch eine Null. Diese Rahmenbedingungen haben aber offenbar nicht 
unwesentlich dazu beigetragen, dass der Euro-Raum zu dem wurde, was er heute ist: ein von der 
deutschen Wirtschaft und Politik maßgeblich geprägter Wirtschaftsraum, der sich gerne mit 
verbalen Einheitsmäntelchen schmückt. 

Deutschland hatte in den Zwischenkriegsjahren im letzten Jahrhundert aus einer chronischen 
Devisenknappheit heraus versucht, den europäischen Aussenhandel über so genannte 
Clearingabkommen (Verrechnungsabkommen) zu gestalten. Der nationalsozialistischen Regierung 
gelang es, die Verrechnungsverträge zur Durchsetzung des Grossraumwirtschaftskonzepts zu 
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nutzen.4 Die Clearingverträge beinhalteten auch die Verrechnung gegenseitiger Forderungen, so 
dass nur Überschüsse durch Zahlung oder Gutschrift zu begleichen waren. Für Walther Funk hatte 
ein gut funktionierendes Clearingsystem mit festen Umrechnungssätzen über lange Zeiträume eine 
zentrale Bedeutung. Unschwer lassen sich an seinen Positionen auch Umrisse des Euro-Systems 
erkennen. 

Weil die deutschen Exporte auf Drängen von Hjalmar Schacht, dem Amtsvorgänger von 
Walther Funk, zurückgefahren wurden, standen die Clearingländer unbezahlten deutschen Defiziten 
gegenüber, was die Wirkung von verdeckten Anleihen für Deutschland hatte. Heute hingegen 
stehen die Leistungsbilanzüberschüsse Deutschlands im innereuropäischen Handel am Pranger. Es 
sollte nicht wundern, dass diese, wie einst deutsche Clearingüberschüsse, im heutigen EU-
Binnenmarkt von den Partnerländern als gehörige Last empfunden werden.  

Zwischen Clearing- oder Leistungsbilanzüberschüssen gibt es keinen grossen 
finanztechnischen Unterschied. Ein ähnliches Szenario wie in den 1940er Jahren, als die Preise für 
deutsche Importe stärker stiegen als die Preise für Ausfuhren, spielt sich heute mit der realen 
Abwertung der Preise in Deutschland ab. Parallelen zeigen sich auch bei der während der 
Kriegsjahre von Deutschland auf dem Papier offerierten Preise für Agrargüter. Dies führte zu einem 
Anstieg des Preisniveaus in den angeschlossenen Clearingländern. Für Funk war dies wichtig, weil 
hierdurch eine langfristige Abhängigkeit von Geschäften mit Deutschland garantiert werden konnte. 

Griechenlands Beitritt zum Euro am Ende des WKM II führte aufgrund der Aufwertung der 
Drachme (gefördert u.a. durch Direktzahlungen der EU für Agrarsubventionen) ebenfalls zu einem 
höheren Preisniveau und damit unweigerlich zu einem Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit des 
südosteuropäischen Beitrittslandes. Funk propagierte das von Hitler-Deutschland favorisierte 
Modell der Währungsunion würde allmählich zu einer Angleichung der Lebensstandards führen, 
was bekanntlich nicht eintrat. Ob der Euro als Verrechnungswährung dazu geeignet ist, die 
Lebensverhältnisse im Euro-Raum anzugleichen, darf bezweifelt werden. 

 
5. Deutsche Lohn- und Preisstabilität 
Funk betonte als Vorteil eines allgemein gültigen Geld- und Zahlungssystems auch die 

umfangreichen Reglementierungen und Zwangsmassnahmen. Den von Deutschland in den 
Vorkriegsjahren entwickelten Preis- und Bewirtschaftungsmethoden kam hierbei ein hoher 
Stellenwert zu. Die an Lohn- und Preisstabilität ausgerichtete innere und äussere Wirtschaftspolitik 
sollte einerseits anderen Ländern sicheren Halt geben, Deutschland andererseits davor bewahren, 
beim Entstehen von Ungleichgewichten auf den ausländischen Abwertungsdruck reagieren zu 
müssen. 

Am Vorabend der Unterzeichnung des Maastrichter Vertrags gab es eine vergleichbare 
Situation. Der Exportriese Deutschland sah sich dauernden Abwertungsbestrebungen seiner 
europäischen Partner im Kampf um Marktanteile ausgesetzt. Durch höhere Zinsen musste der 
ausländische Preisdruck aufgefangen werden, was der deutschen Wirtschaft nicht guttat. Erst die 
dauerhafte Verankerung der Wechselkurse im Euro-System stellte jene Garantie her, die auch Funk 
ein halbes Jahrhundert zuvor vorschwebte. Würde man sich heute das Euro-Papiergeld für einen 
Augenblick wegdenken, dann bliebe kaum mehr als eine Verrechnungsgemeinschaft mit 
„Funkschem“ Wohlstandsgefälle zwischen Deutschland und den PIIGS5 übrig. 

Die Gefahr von Inflationsimport ist in einem System fester Wechselkurse sehr hoch, wenn 
Partnerländer ihre Währung abwerten können. Deshalb wurde seitens der Architekten des Euro-
Systems in den Maastrichter Kriterien ein Mechanismus zur Sterilisierung der Inflation an der 
Quelle implementiert. Der gewaltige Leistungsbilanzüberschuss macht Deutschland zum grössten 
Nettokapitalexporteur Europas – und andere Länder zu Schuldnern. Die Maastrichter Kriterien zur 
Budgetdisziplin kann man vor diesem Hintergrund auch als indirekte Anleitung zur monetären 
Sterilisierung von Krediten im Dienste deutscher Überschüsse interpretieren. Nachvollziehbar ist es, 
dass Deutschland gerne an dieser Konstruktion festhält. Der Preis für den relativen 
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Wohlstandszuwachs südosteuropäischer Staaten (mit deutschen Krediten angefacht und mit 
deutschen Exportgütern bewerkstelligt) wird heute einzig und allein über fiskalische Mittel 
verrechnet. Die deutsche Wirtschaft ist in einem solchen System sowohl vor dem Risiko flexibler 
Wechselkurse als auch vor dem Risiko eines Inflationsimports weitgehend gefeit. 

Ein paar kritische Fragen und Kommentare aus dem In-und Ausland sollte sich die 
europäische Wirtschaftsmacht daher schon gefallen lassen, statt sie mit politisch korrektem Einheits 
– und Gerechtigkeitsgerede abzubügeln, wie unlängst im Zusammenhang mit der Griechenland-
Krise geschehen.  

 
Radu Golban hat Politik- und Rechtswissenschaften studiert und in Ökonomie promoviert. Er 

ist Unternehmer und lebt in der Schweiz. Im Novo-Blog veröffentlichte er zuletzt am 18.3.10 „Die 
untypische Währungsunion“. Darauf reagierte Michael von Prollius mit dem Beitrag 
„Zentralbanken sind nicht die Lösung, sondern das Problem”. 
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Importanţa implicării sistemului bancar românesc  

în dezvoltarea schimburilor economice internaţionale 
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Abstract:  
The international exchanges of goods and services represent a macro and micro-economic 

management activity in a field that must become – as soon as possible – the „engine” of the growth 
and economic development processes, the main vector of improving the international cooperation. 

In the market economy, the banking sector has a major role, acting like a „lance head” of the 
reform and economic self – adjustment, being a basic component of the economic and financial system. 

Key words: banking sector, international exchanges, international cooperation, monetary policy.  
 
În economia de piaţă, sectorul bancar are un rol major, el acţionând ca „vârf de lance“ în pro-

movarea reformei şi în mecanismul autoreglării economice, fiind o componentă de bază a siste-
mului economico-financiar. 

Economia de piaţă, oriunde s-ar dezvolta, presupune, în mod implicit, existenţa şi funcţio-
narea unei economii băneşti. În acest context, sistemul bancar, prin activitatea sa, are menirea să 
asigure mobilizarea tuturor capitalurilor băneşti disponibile din economie şi, apoi, orientarea lor 
temporară către activităţile economice. 

Schimburile internaţionale de mărfuri şi servicii reprezintă o activitate de gestiune macro şi 
microeconomică într-un domeniu care trebuie să devină, în cel mai scurt timp, „locomotiva“ pro-
ceselor de creştere şi dezvoltare economică, vectorul determinant al îmbunătăţirii condiţiilor de co-
operare şi conlucrare internaţională. 

Dobândirea statutului de stat membru al Uniunii Europene de către România presupune 
realizarea tuturor obiectivelor şi a priorităţilor prevăzute în Programul de Aderare, printre care se 
află, pe un loc prioritar, şi consolidarea şi dezvoltarea sistemului bancar. Prin urmare, în economia 
de piaţă, se impune să funcţioneze o reţea bancară diversificată, organizată, fie pe domenii specifice 
de activităţi, fie pe zone geografice, şi care trebuie să răspundă unui deziderat comun, acela al 
asigurării unei bune circulaţii băneşti şi a unei activităţi de creditare cu efecte favorabile. 

Fluxurile financiare şi de capital derulându-se, în esenţă, prin bănci, sistemul bancar fiind, 
aşadar, un element care stă la baza acestui cadru, trebuie să fie reconectat la structurile economice 
internaţionale, reîncadrat în standardele schimburilor economice internaţionale. 

Condiţia principală a reuşitei acestei reconectări este aceea a implicării active a sistemului 
bancar românesc la schimburile economice internaţionale, deoarece, numai astfel, printr-o continuă 
menţinere în contact cu schimbările ce apar în economia mondială şi prin stabilirea necesităţilor 
economiei naţionale, se poate defini un sistem bancar modern. 

Dezvoltarea internă a unei economii nu mai este posibilă decât în contact direct şi divers cu 
fluxurile economice internaţionale, atât în privinţa asigurării de intrări (materii prime, utilaje, tehno-
logii, informaţii de produs sau economico-financiare), cât şi în privinţa valorificării unei părţi im-
portante din ieşirile rezultate (produse, servicii). 

România nu poate rămâne în afara acestor fluxuri de bunuri, mai cu seama în perioada ac-
tuală, când refacerea şi restructurarea economiei presupun un volum mare de informaţii, utilaje, teh-
nologii, energie ce trebuie importate. Totodată, pentru a asigura mijloacele de plată pentru import, 
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se impune o accentuare a activităţii de export. În acest context, băncile, concomitent cu efectuarea 
operaţiunilor de creditare şi a decontărilor, trebuie să aibă un rol de parteneri activi, orientându-se, 
cu precădere şi-n permanenţă, spre problemele economice majore, spre tendinţele şi transformările 
ce au loc în schimburile economice internaţionale şi astfel să-şi asigure abilităţile necesare pentru a 
putea oferi facilităţile şi serviciile bancare necesare la standarde internaţionale. 

O parte importantă a implicării sistemului bancar românesc este cea a furnizării resurselor de 
finanţare pentru activităţile de comerţ exterior. Pe plan financiar, cât şi pe plan comercial, o ţară nu 
poate rămâne în afara finanţărilor externe. 

Necesitatea implicării sistemului bancar românesc constă tocmai în acest aspect al punerii la 
dispoziţie a mijloacelor necesare intermedierii acestor fluxuri de capital, şi nu în ultimul rând, a 
căutării oportunităţilor de finanţare şi semnalarea acestora agenţilor economici. 

Această intermediere comportă anumiţi ofertanţi şi anumite cereri de capital, unde condiţiile 
de operare nu sunt complet negociabile, ci sunt dictate de regulile în vigoare, de normele şi proce-
durile sistemelor bancare ale fiecărei ţări. Din acest punct de vedere, sistemul bancar românesc 
trebuie să fie compatibil şi sprijinit de un sistem de reglementări legale şi de control aliniate la stan-
dardele sistemului bancar internaţional. 

Sistemul nostru bancar, prin cadrul său organizatoric şi prin funcţiile sale, trebuie să se indi-
vidualizeze ca un sector prioritar, să se impună la nivelul întregii economii, să asigure buna funcţio-
nare a instrumentelor de reglare a mecanismului monetar şi contribuie la fluidizarea fluxurilor bă-
neşti necesare desfăşurării unei activităţi economice normale. Or, băncile, prin poziţia lor în eco-
nomie, pentru a-şi asigura o clientelă competitivă, trebuie să răspundă cerinţelor acestora, în primul 
rând să fie preocupate ca prin politica de creditare practicată, să participe consistent la asigurarea 
capitalurilor băneşti necesare întreprinzătorilor, în condiţiile unor dobânzi suportabile. 

În relaţiile dintre diferitele entităţi economice, desfăşurarea unei bune activităţi bancare este 
direct determinată de mărirea pasivelor constituite pe seama capitalurilor proprii. Pentru dezvoltarea 
economică a unei ţări, un rol deosebit de important revine consolidării unui sistem bancar puternic, 
cu o reţea diversificată de bănci comerciale capabile oricând să deţină „controlul finanţelor“, să 
administreze, în mod eficient, moneda, să promoveze o politică monetară şi de credit corespun-
zătoare cerinţelor economiilor de piaţă moderne. 

Din perspectiva monetară, pentru o ţară membru a Uniunii Europene, trecerea la Zona EURO 
va însemna, de fapt, o politică monetară fermă, cu un singur obiectiv fundamental, şi anume, stabi-
litatea în plan monetar. Aceasta va presupune crearea unui cadru monetar armonios, în vederea im-
plementării acestei politici, Băncii Naţionale revenindu-i sarcina pregătirii pentru trecerea la mo-
neda unică, urmărindu-se ajustarea instituţională, structurală şi operaţională a economiei româneşti 
la cerinţele comunitare. 

Coordonarea internaţională a politicilor economice şi monetar-financiare a ţărilor lumii are 
drept rezultat stabilirea schimburilor economice internaţionale şi mişcarea capitalului între firme şi 
ţări. În general, se poate vorbi, mai întâi, de un Sistem Monetar Internaţional (SMI) sau de un Sistem 
Financiar Monetar Internaţional (SFMI) şi, în al doilea rând, de un Sistem Bancar Internaţional (SBI). 

Pentru a pune în practică principalele norme şi uzanţe în materie bancară şi de comerţ inter-
naţional şi pentru dezvoltarea activităţilor financiar-bancare pe pieţele internaţionale, colaborarea 
SBI-ului cu principalele instituţii şi organisme internaţionale a devenit obligatorie. 

Sistemul Financiar Monetar Internaţional are ca obiectiv asigurarea dezvoltării echilibrate a 
schimburilor economice internaţionale, precum şi dezvoltarea economiilor naţionale. În paralel cu 
remodelarea şi revitalizarea activităţii Fondului Monetar Internaţional, strategia băncilor comerciale 
se readaptează permanent, în încercarea de a depăşi fenomenele de criză şi recesiune, de a sprijini 
realizarea de reforme structurale şi de a face posibilă reducerea dobânzilor pentru ţările în tranziţie, 
aceasta în vederea unei relansări economice de durată. 
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Abstract: 
Introducing variable financial risk analysis was done somewhat recently. Risk can be defined 

as the variability of results obtained under the pressure coming from internal and external business 
environment factors. On a large scale, risk can take many forms: economic risk (business), finan-
cial risk, bankruptcy risk.  

Business financing policy involves a choice between risk and revenue / profit: using in a 
higher proportion the debts as funding sources, increasing the profit flow risks, but a high index of 
debt leading, usually, at a high rate of return. Optimizing the financial structure of the company 
requires the discovery that structure that strikes a balance between risk and revenue / profit.  

Key words: risk, economic risk, financial risk, insolvency risk, firm financing, finance 
structure of the firm. 

 
Riscul, abordat ca eveniment viitor şi probabil a cărui producere ar putea provoca anumite 

pierderi, poate fi previzibil (atunci când factorii care ar aduce pierderi pot fi prevăzuţi cu anticipaţie) 
şi neprevizibil (atunci când este determinat de situaţii fortuite). 

Prin prisma nivelurilor la care sunt abordate, riscurile pot fi: a) riscuri generale (sau macro-
economice – care influenţează, în mod sistematic, totalitatea activităţilor dintr-o economie; în 
această categorie, se includ: riscul de ţară, riscul politic, riscul de schimb valutar, riscul dublei im-
puneri etc.) şi b) riscuri particulare (caracteristice unor anumite domenii de activitate; de exemplu, 
în domeniul bancar, se poate vorbi de riscul creditării, riscul ratei dobânzii sau riscul inflaţiei; la 
nivelul întreprinderilor, sunt analizate următoarele categorii de riscuri: riscul economic, riscul finan-
ciar, riscul de faliment, riscul tehnic; în domeniul asigurărilor sunt luate în calcul o diversitate de 
riscuri – corespunzător obiectului poliţei de asigurare – şi, mai nou, riscul moral). Prin prisma aces-
tei clasificări, apreciem că doar o parte dintre riscurile particulare sunt luate în calcul pentru analiza 
structurii financiare a întreprinderii.  

Introducerea variabilei risc în analizele financiare s-a realizat oarecum recent. Cu titlu de 
exemplu, reţinem următoarea afirmaţie făcută de Keynes: această dublare a adaosului pentru o 
parte din risc nu a fost relevată până în prezent, după cât îmi este cunoscut, deşi poate fi im-
portantă în anumite împrejurări [4, p. 168]. Înainte de a face această afirmaţie, Keynes realizează o 
primă clasificare a riscurilor; astfel, el vorbeşte de două categorii de riscuri: riscul întreprinză-
torului (a celui ce ia banii cu împrumut – care izvorăşte din propriile sale îndoieli în ceea ce 
priveşte probabilitatea că va obţine într-adevăr venitul viitor pe care speră să-l obţină) şi riscul 
celui ce dă bani cu împrumut (acest risc poate fi legat ori de o nesiguranţă de ordin moral, adică 
de insolvabilitate deliberată sau de alte mijloace, eventual chiar legale, de sustragere de la înde-
plinirea obligaţiilor, ori de posibila insuficienţă a garanţiei, adică de insolvabilitate involuntară 
provocată de nerealizarea aşteptărilor […] la toate acestea putându-se adăuga şi o posibilă mo-
dificare nefavorabilă a valorii etalonului monetar). Primul tip de riscuri constituie un cost social 
real (fiind susceptibil de a fi micşorat prin egalizarea riscurilor şi printr-o mai mare precizie a 
previziunilor); al doilea tip de riscuri reprezintă un adaos net la costul investiţiilor. În contextul ace-



M i h a e l a  B r î n d u ş a  T u d o s e  

 

5 6  

leiaşi lucrări, Keynes prezintă o a treia categorie de riscuri – riscul moral (riscul provenit din îndo-
ielile pe care le are creditorul cu privire la „cinstea“ debitorului). 

Abordarea structurii de finanţare a întreprinderilor româneşti se poate face şi în contextul ris-
cului de sistem dezvoltat de Michel Aglietta [1, p. 165], autorul insistând pe relaţia ce se stabileşte 
între componentele micro şi cele macroeconomice. Riscul de sistem – aşa cum a fost definit de au-
tor – reprezintă eventualitatea apariţiei unei stări economice caracterizate prin faptul că reacţiile 
relaţionale ale agenţilor individuali, în urma perceperii riscurilor, nu numai că nu duc la o repartiţie 
optimă a riscului prin diversificare, ci antrenează creşterea gradului de nesiguranţă generală. Moti-
vele ce stau la baza confuziei conform căreia stările economice (în care este prezent riscul de sis-
tem) pot fi etichetate ca fiind anormale sunt: gravele disfuncţii în domeniul alocării resurselor (ce 
au ca urmare pronunţata ineficienţă a acestei stări economice); conform logicii economice, aceste 
stări reprezintă rezultate involuntare ale componentelor individuale în domeniul gestiunii riscului, 
ţinând cont de informaţiile furnizate de piaţă (nu lipsa de raţiune a agenţilor economici este gene-
ratoare a riscului de sistem, ci greşelile de coordonare a pieţelor); perpetuarea spontană a situaţiilor 
anormale (cu toate că se înregistrează o reducere a prosperităţii la toate nivelurile – datorită coordo-
nării deficitare – agenţii individuali îşi pierd capacitatea de a realiza care este efectul acţiunilor lor 
asupra altora). Dintre cauzele riscului de sistem, se pot menţiona: asimetria informaţiei, liberali-
zarea, coordonarea defectuoasă. 

Politica alegerii structurii capitalului implică o opţiune între risc şi venit (profit): utilizând 
într-o proporţie mai mare datoriile ca surse de finanţare, cresc riscurile legate de fluxul profitului, 
dar un indice ridicat al datoriilor conduce, de obicei, la o rată ridicată a rentabilităţii. Structura op-
timă a capitalului este deci acea structură care asigură un echilibru între risc şi venit (profit). 

Riscul, aşa cum a fost el definit, este o variabilă exogenă, antonimă rentabilităţii din activita-
tea economică [7, p. 502]. Într-o accepţiune generală, riscul poate fi definit ca fiind variabilitatea 
rezultatului obţinut sub presiunea factorilor proveniţi din mediul intern şi extern al întreprinderii. 
Riscul poate îmbrăca mai multe forme: risc economic (al afacerilor), risc financiar, risc de faliment.  

Ca mod de determinare, riscul se poate exprima ca fiind: 
- variabilitatea profitului faţă de media rentabilităţii din ultimele exerciţii (caz în care se 

utilizează două noţiuni matematice de exprimare a riscului: dispersia şi abaterea medie pătratică); 
- variabilitatea profitului în funcţie de volumul de activitate (cifra de afaceri) al întreprinderii 

(caz în care riscul este definit prin coeficientul de elasticitate calculat ca fiind raportul dintre va-
riaţia profitului şi variaţia volumului de activitate); 

- variabilitatea ratei rentabilităţii întreprinderii la variaţia cu o unitate a rentabilităţii medii 
de piaţă (caz în care măsura riscului este dată de coeficientul β). 

 
1. Riscul economic 
Riscul economic reprezintă „incertitudinea inerentă estimărilor profitului viitor sau a rezulta-

tului financiar brut, înainte de deducerea dobânzii şi a impozitelor“ [2, p. 41]. Acest tip de risc apa-
re, deci, automat în activitatea oricărei întreprinderi, nefiind influenţat de utilizarea împrumuturilor 
în finanţarea acesteia.  

Riscul economic (de exploatare) poate îmbrăca două forme: risc operaţional (sau structural – 
caz în care analiza se face funcţie de structura costurilor şi evoluţia acestora faţă de volumul de acti-
vitate, respectiv, cifra de afaceri) şi risc decizional (caz în care analiza se face pe baza abaterilor 
dintre previziune şi realizări; defineşte probabilitatea de realizare sau nerealizare a prevederilor pre-
văzute prin bugete). 

În aceste condiţii, este oportun să reamintim că obiectivul gestiunii financiare îl reprezintă 
maximizarea rentabilităţii la un anumit nivel de risc asumat de întreprindere. Riscul asumat de 
întreprindere diferă nu doar de la o ramură economică la alta, ci şi între întreprinderi din cadrul ace-
loraşi ramuri, factorii care îl generează fiind parţial dependenţi de comportamentul întreprinderii. 
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De obicei, se consideră că întreprinderile mici şi cele cu un singur tip de produs au un grad relativ 
ridicat al riscului afacerilor. Riscul economic variază nu numai în spaţiu, ci şi în timp. 

Principalii factorii care influenţează riscul economic sunt: 
1. variabilitatea cererii – riscul economic este cu atât mai redus cu cât este mai stabilă 

cererea pentru produsele realizate de întreprindere; 
2. variabilitatea preţului de vânzare – riscul economic este cu atât mai mare cu cât 

fluctuaţia preţurilor ce caracterizează pieţele pe care se vând produsele întreprinderii este mai mare; 
3. variabilitatea costurilor input-urilor (cumpărărilor) – riscul economic este mai mare la 

întreprinderile ale căror costuri aferente achiziţiilor sunt dificil de apreciat ca variabilitate în timp; 
4. capacitatea de a ajusta preţurile produselor vândute la modificările costurilor input-

urilor – cu cât această capacitate este mai mare, cu atât riscul economic este mai scăzut; acest factor 
capătă o influenţă deosebită în condiţii de inflaţie; 

5. ponderea cheltuielilor fixe în cheltuielile totale ale firmei (levierul exploatării sau opera-
ţional) – cu cât această pondere este mai ridicată (nefiind posibil să se diminueze cheltuielile în ca-
zul scăderii cererii pentru produsele firmei), riscul afacerilor este mai mare. 

Fiecare dintre aceşti factori este controlabil într-un anumit grad de conducerea întreprinderii. 
În consecinţă, riscul economic poate fi parţial diminuat prin decizii corecte de investiţii. 

Conchidem cu precizarea că riscul economic (operaţional) defineşte incapacitatea întreprin-
derii de a se adapta în timp şi cu cele mai mici costuri la variaţia mediului (evaluează probabilitatea 
obţinerii unui rezultat insuficient sau chiar a unor pierderi). Această probabilitate este legată de 
importanţa cheltuielilor fixe (în totalul cheltuielilor întreprinderii), care diminuează flexibilitatea 
întreprinderii, respectiv capacitatea acesteia de a se adapta la variaţia cifrei de afaceri. Flexibilitatea 
întreprinderii – înţeleasă ca fiind capacitatea acesteia de a se adapta cerinţelor mediului – depinde 
de potenţialul tehnic şi uman, dar şi de structura sa organizatorică. În consecinţă, riscul economic va 
fi mai uşor de stăpânit de întreprindere cu cât aceasta manifestă un grad mai mare de flexibilitate. 

Pentru evaluarea riscului economic, se porneşte de la structura internă a cheltuielilor între-
prinderii, cheltuieli ce pot fi delimitate funcţie de comportamentul lor faţă de volumul de activitate, 
respectiv cheltuieli variabile şi cheltuieli fixe. 

Cheltuielile variabile depind de nivelul activităţii întreprinderii, adică de operaţiile de produc-
ţie şi de vânzare (de exemplu: consumuri de materii prime, materiale, salarii). Pe termen scurt, 
cheltuielile fixe au o mărime constantă şi independentă de volumul producţiei (astfel de cheltuieli 
sunt: amortizările, chiriile, cheltuielile administrative). Pornind de la faptul că aceste cheltuieli sunt 
fixe pe termen scurt, pe termen lung, ele evoluează în trepte,  

Pragul de rentabilitate (numit şi punctul mort) corespunde cifrei de afaceri pentru care între-
prinderea nu realizează nici pierdere, nici profit. În punctul mort, cifra de afaceri este egală cu suma 
cheltuielilor fixe şi variabile, iar rezultatul (calculat ca diferenţă între venituri şi cheltuieli) este nul.  

 
2. Riscul financiar 
Riscul financiar (sau al capitalului) evaluează capacitatea întreprinderii de a menţine echili-

brul financiar (apare în condiţiile utilizării capitalului împrumutat şi este dependent de structura fi-
nanciară, respectiv gradul de îndatorare).  

Acest risc pune în legătură variabilitatea indicatorilor de rezultate, ca urmare a modificării 
structurii financiare a întreprinderii. Cu cât gradul de îndatorare este mai ridicat, cu atât profitul ei 
este mai sensibil la orice variaţie conjuncturală (deci, riscul financiar este mai mare). Altfel spus, 
deşi îndatorarea poate permite o creştere a rentabilităţii financiare, tot îndatorarea poate fragiliza 
situaţia financiară a întreprinderii. 

Sintetizând, subscriem opiniei conform căreia riscul financiar se află sub incidenţa a trei 
factori: rentabilitatea economică, rata dobânzii şi nivelul îndatorării [3, p. 135]. 
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În teoria financiară, s-au consacrat două modalităţi de analiză a riscului financiar:  analiza 
riscului financiar pe baza metodei pragului de rentabilitate (volumului de activitate) şi analiza ris-
cului financiar pe baza efectului de levier. 

a) Analiza riscului financiar pe baza metodei pragului de rentabilitate poate fi abordată prin 
luarea în considerare a cheltuielilor financiare (dobânzile aferente capitalurilor împrumutate), care 
sunt considerate cheltuieli fixe, la un anumit nivel de activitate. Mai trebuie precizat însă şi faptul că 
dobânda se apreciază ca o cheltuială fixă în raport cu cifra de afaceri. Pragul de rentabilitate finan-
ciar (PRf) reprezintă punctul în care veniturile de exploatare acoperă cheltuielile de exploatare şi 
cele cu dobânzile, determinându-se după relaţia: 

PRf = [Cf + (Cf – Vf)] / [1 – (Cv / Ve)] = (Cf + Cd) / [1 – (Cv / Ve)], unde: Cf = cheltuieli 
fixe (exclusiv dobânda); Vf = venituri financiare; Cd = cheltuieli cu dobânzile; [1 – (Cv/ Ve)] = 
coeficient privind ponderea cheltuielilor variabile în cifra de afaceri. 

b) Analiza modificării rentabilităţii capitalului propriu ca urmare a politicii financiare, are la 
bază efectul de levier. Influenţa îndatorării asupra rentabilităţii financiare este dată de corelaţiile ca-
re există între rata rentabilităţii economice şi rata dobânzii, pe de o parte, iar pe de altă parte, de 
nivelul îndatorării: Rf = Rec + (Rec – Rd) x (Df / Cp), unde: Rf – rata rentabilităţii financiare, Rec – 
rata rentabilităţii economice, Rd – rata, Df – datorii financiare, Cp – capital propriu, iar relaţia  [(Rec 
– Rd) x (Df / Cp)] reprezintă levierul financiar. 

Condiţia ca rata rentabilităţii financiare să crească (atunci când întreprinderea apelează la îm-
prumuturi pe termen mediu şi lung) este ca rata rentabilităţii economice să fie superioară costului 
mediu al capitalului împrumutat (ratei dobânzii). Astfel, rata rentabilităţii financiare va fi mai mare, 
cu cât gradul de îndatorare (levierul financiar) va fi mai mare (deci rentabilitatea economică este o 
funcţie crescătoare a pârghiei financiare şi, implicit, a structurii financiare).  

Odată stabilit nivelul global de îndatorare – pornind de la alegerea unei structuri financiare 
corespunzătoare – politica de îndatorare va fi determinată de trei categorii de riscuri [5, p. 208]: 
riscul solvabilităţii (sau al incapacităţii societăţii de a rambursa datoriile sale exigibile la un mo-
ment dat); riscul de lichiditate (sau neputinţa de a găsi fondurile necesare pentru a-şi onora obli-
gaţiile financiare curente); riscul ratei dobânzii (sau inadecvata anticipare a evoluţiei ratelor de creş-
tere a cheltuielilor cu dobânzile). În cazul unei rentabilităţi necorespunzătoare, finanţarea prin înda-
torare accentuează riscul de solvabilitate şi de lichiditate. 

Riscul financiar nu se răsfrânge numai asupra întreprinderii, ci şi asupra creditorilor. Riscurile 
aferente creditorilor pot fi: risc de pierdere de capital (când debitorul nu poate rambursa creditul); 
risc de dobândă (când debitorul nu poate plăti dobânzile la termen); risc de imobilizare (care constă 
în blocarea capitalului creditorului, acesta fiind obligat uneori să apeleze la refinanţare). Pentru a se 
proteja împotriva acestor riscuri, creditorul (banca) acţionează cerând garanţii asiguratorii şi, în ace-
laşi timp, participarea debitorului la finanţare cu capital propriu. Dacă rentabilitatea este scăzută, 
debitorul trebuie să aibă o participare mai mare cu fonduri proprii pentru ca riscul creditorului să fie 
cât mai mic.  

 
3. Riscul de faliment 
Între riscul economic şi riscul financiar, pe de o parte, şi riscul de faliment, pe de altă parte, 

există elemente de intercondiţionare, în sensul că riscul financiar amplifică riscul economic (tradu-
cându-se printr-o mai mare vulnerabilitate a trezoreriei – prin prisma cheltuielilor aferente dobân-
zilor şi ratelor de rambursare a creditelor) care, în final, generează o incapacitate de plată a între-
prinderii (adică risc de faliment).  

Capacitatea întreprinderii de a face faţă obligaţiilor scadente defineşte gradul său de solvabi-
litate. În mediul economic, întreprinderea se poate confrunta cu dificultăţi de plată (temporare sau 
permanente); incapacitatea întreprinderii de a face faţă obligaţiilor sale scadente atrage riscul de 
insolvabilitate (numit şi risc de faliment). 
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Existenţa unor dificultăţi permanente în achitarea obligaţiilor reflectă o fragilitate economică 
şi financiară cu influenţe asupra solvabilităţii. Din acest punct de vedere, analiza solvabilităţii tre-
buie să cuprindă două planuri: 1) estimarea riscului de faliment (probabilitatea apariţiei stării de in-
capacitate de plată) şi 2) modul de soluţionare a stării declarate de incapacitate de plată. 

Pentru aprecierea riscului de faliment, se pot utiliza trei metode: a) analiza riscului de faliment 
pe baza bilanţului patrimonial; b) analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor; c) analiza 
funcţională a riscului de faliment. 

a) Atunci când riscul de faliment se apreciază prin intermediul bilanţului patrimonial, fondul 
de rulment este indicatorul ce oferă informaţii despre starea întreprinderii. Prin prisma acestui indi-
cator, se apreciază echilibrul financiar, prin compararea activelor imobilizate cu capitalurile perma-
nente, respectiv prin compararea activelor circulante cu obligaţiile pe termen scurt. Astfel, fondul de 
rulment poate fi pozitiv (activele circulante sunt mai mari decât obligaţiile pe termen scurt, înregis-
trându-se un excedent de lichidităţi pe termen scurt; întreprinderea se află într-o situaţie favorabilă), 
negativ (activele circulante sunt mai mici decât obligaţiile pe termen scurt; întreprinderea se află 
într-o situaţie riscantă, deoarece nu dispune de lichidităţi suficiente pentru  plata obligaţiilor scaden-
te) sau egal cu zero (activele circulante sunt egale cu obligaţiile pe termen scurt, dar acest echilibru 
este fragil, putând fi ameninţat de neîncasarea creanţelor). 

Pentru o mai corectă apreciere a riscului de insolvabilitate, informaţiile privind fondul de rul-
ment trebuie corelate cu informaţiile furnizate de ratele de gestiune a activelor şi pasivelor (de exem-
plu: durata medie de rotaţie a activelor, respectiv, a pasivelor). 

b) Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor se bazează pe informaţiile ce caracteri-
zează activitatea anterioară a întreprinderii pentru a estima situaţia viitoare a acesteia. Elaborarea 
acestor modele a presupus observarea, pe o perioadă mai mare de timp, a comportamentului a două 
grupe de întreprinderi (cu şi fără dificultăţi financiare) şi stabilirea unor serii de note cu ajutorul 
cărora se determină riscul de faliment. 

1) Modelul Altman este cel mai folosit şi se bazează pe următoarea funcţie: 
Z = 3,3 x R1 + 1,0 x R2 + 0,6 x R3 + 1,4 x R4 + 1,2 x R5, unde R1 este rata rentabilităţii 

economice, R2 – viteza de rotaţie a activului, R3 – autonomia financiară, R4 – rata profitului 
reinvestit, R5 – rata activelor circulante. Dacă Z  1,8, întreprinderea se află într-o situaţie critică 
(spre faliment), dacă Z este cuprins între 1,8 şi 3 (1,8  Z  3), riscul de faliment este într-o marjă 
normală, iar dacă Z  3, riscul de faliment este aproape inexistent. 

2) Modelul Canon-Holder se bazează pe următoarea funcţie: 
Z = 16 x R1 + 22 x R2 – 87 x R3 – 10 x R4 + 24 x R5, unde R1 este lichiditatea rapidă, R2 – rata 

stabilităţii financiare, R3 – raport de poziţie, R4 – ponderea cheltuielilor cu personalul în valoarea 
adăugată, R5 – capacitatea brută de rambursare. Dacă Z  – 5% probabilitatea de faliment este mai 
mare de 90%, dacă Z este cuprins între – 5% şi 4% probabilitatea de faliment este de 65 – 90%, 
dacă Z este cuprins între 5% şi 10%, probabilitatea de faliment este de 30 – 65%, dacă Z este 
cuprins între 10% şi 16%, probabilitatea de faliment este de 10 – 30%, iar dacă Z este mare de 16%, 
probabilitatea de faliment este sub 10%. 

Metoda scorurilor reprezintă un model de estimare precoce a riscului de faliment. Tratată 
individual, valoarea informativă a acestei metode nu trebuie absolutizată (deoarece analiza discrimi-
nantă reduce informaţia de bază prin selectarea ratelor mai semnificative pe care le consideră 
constante în timp). De aceea, se recomandă ca analiza bazată pe metoda scorurilor să fie completată 
de o analiză a echilibrului financiar, a rentabilităţii, a fluxurilor financiare şi a riscului global. 

c) Analiza funcţională a riscului (bazată pe relaţiile de trezorerie) porneşte de la diferenţa ce 
există între fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment. Dacă trezoreria netă este pozitivă 
(FR > NFR), pe termen scurt, structura financiară este favorabilă, dar se poate deteriora pe termen 
mediu şi lung. Dacă trezoreria netă este negativă (NFR > FR), întreprinderea va fi nevoită să se 
îndatoreze, modificându-şi astfel structura financiară şi riscul la care este expusă (subscriem opiniei 
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[6, p. 169], conform căreia, în acest caz, problema nu se pune în termeni de solvabilitate, ci de 
dependenţă faţă de bănci). Situaţia unei trezorerii nete nule nu ne oferă informaţii solide cu privire 
la riscul de faliment, deoarece această situaţie, destul de rar întâlnită, are caracter pasager. 

În concluzie, apreciem că în finanţarea întreprinderii, trebuie să se ţină seama de toate ris-
curile care afectează atât creditorii, cât şi întreprinderea care apelează la aceste resurse de finanţare. 
Numai după identificarea factorilor de risc şi cuantificarea riscurilor, se poate lua o decizie de 
finanţare care să permită realizarea sau păstrarea unei structuri financiare optime. În ceea ce pri-
veşte responsabilitatea decidenţilor financiari, ei trebuie să fie preocupaţi de următoarele trei pro-
bleme: anticiparea riscului, minimizarea riscului şi distribuirea efectelor într-un mod cât mai 
echitabil (în cazul producerii riscului). 
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Abstract: 
Reviewing the definitions of labor productivity, regardless of authors and historical stages in 

which they were made, we believe that the labor productivity is the amount of products required by 
a company, obtained in an unit of time, by a worker, under the full utilization of existing inputs. 

Given the indicator content of labor productivity and the need that every activity must be 
effective, we believe this indicator should be reconsidered, with the purpose to use him in analysis 
and in the formulation of the future strategies, of any company, context in which it must be also 
reconsidered the place that it should be fill it in the system of indicators used in national statistics. 

Key words: labor productivity, unit of time, working time, work efficiency, efficiency indicator, 
production value achieved, number of staff, staff qualifications, salary. 

 
Productivitatea muncii, ca noţiune, are un istoric al ei care, oricum ar fi prezentat, nu poate fi 

desprins de dezvoltarea forţelor de producţie de care este legată şi o dată cu care a evoluat atât 
teoretic, cât şi practic. 

Importanţa productivităţii muncii a făcut ca şi preocupările pentru studiul ei să fie pe măsură, 
fapt pentru care în literatura de specialitate, au apărut o multitudine de definiţii, în contextul cărora 
aceasta este considerată a fi: „producţia pe unitatea de factor“1, „o sinteză a întregii folosiri a facto-
rilor de producţie“2, „însuşire a muncii productive concrete de a crea (sau deplasa), în anumite con-
diţii social-istorice, o cantitate mai mică sau mai mare de valori de întrebuinţare, cu o intensitate 
normală.“3 

Tema tratată şi spaţiul afectat acestora nu ne permite însă să reţinem toate definiţiile date 
productivităţii muncii, cele menţionate mai sus fiind considerate mai sintetice, context în care, cu 
acestea se operează mai uşor atunci când se fac unele demersuri în istoricul acestui indicator. 

Având în vedere definiţiile date productivităţii muncii, indiferent de autori şi etapele istorice 
în care au fost formulate acestea, putem considera că productivitatea muncii reprezintă cantitatea 
de produse necesare societăţii, obţinută într-o unitate de timp, de un lucrător, în condiţiile utilizării 
depline a factorilor de producţie existenţi. 

Din contextul celor de mai sus, apreciem că: 
a) Este necesar ca noţiunea de productivitate a muncii să fie utilizată în limitele în care 

rezultatul muncii este un produs necesar, care satisface o nevoie socială. 
b) Nu putem vorbi de o productivitate a muncii atunci când, prin reducerea timpului de muncă 

pe unitatea de produs nu s-a realizat, concomitent, o creştere a salariilor şi o reducere a costurilor 
pentru că, în această situaţie, nu mai putem vorbi de rodnicia muncii care, în final, trebuie să se 
exprime prin aceste componente. 

În sensul celor menţionate, putem observa că la foarte mulţi autori, eficienţa muncii este 
identificată cu productivitatea muncii. Dacă se are în vedere că productivitatea muncii reprezintă 

                                                
1 Jean Garbier, C. Aimard, Organizare–conducere, memorator, Editura Politică, Bucureşti, 1971, p. 164. 
2 M. Manoilescu, Forţele naţionale productive şi comerţul exterior – Teoria protecţionismului şi a schimbului in-
ternaţional, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 96. 
3 P. Jica, Cu privire la formele muncii, Revista de Statistică, nr. 11/1970, p. 21. 
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eficienţa cu care este cheltuită munca şi că toate cheltuielile sunt, la originea lor, tot muncă, atunci 
aceasta nu este altceva decât eficienţa muncii, iar suprapunerea echivalentă stabilită între cele două 
noţiuni este, aparent, corectă. Numai că, aşa cum afirmă unii economişti, „produsul muncii nu este 
acelaşi cu efectul muncii“4. Există situaţii în care efectul muncii este mult mai cuprinzător decât 
produsul muncii, ele nefiind date numai de procesul de producţie. 

Cu cât se înaintează de la microeconomie către macroeconomie, cu atât devine mai mare sfera 
efectelor muncii, în sensul cuprinderii atât a elementelor care se pot măsura, cât şi a celor incomen-
surabile. 

Literatura de specialitate formulează şi opinia conform căreia productivitatea muncii se deo-
sebeşte de eficienţa muncii, chiar dacă efectul muncii nu ar conţine aceste elemente măsurabile. 
Astfel, având în vedere faptul că productivitatea muncii este raportul dintre o cantitate de producţie 
şi munca cheltuită pentru obţinerea ei şi că efectul util al producţiei nu se măsoară prin volumul 
producţiei, produs final (util sau inutil), se consideră că sporirea „producţiei unor produse inutile 
poate mări productivitatea muncii, dar reduce eficienţa ei“5. Piaţa, însă, nu ia în considerare decât 
acele produse utile, care corespund unor trebuinţe utile ale omului. Din acest punct de vedere, 
rezultă că nu este posibil ca „într-o întreprindere să crească productivitatea muncii şi să scadă efi-
cienţa ei… Privind această eficienţă nu numai din punctul de vedere al efectelor utile măsurabile, ci 
şi sub aspectul implicaţiilor ecologice, este posibil ca într-o întreprindere, productivitatea muncii să 
crească dar, prin poluarea mediului înconjurător şi prin ignorarea în general a problemelor mediului, 
eficienţa activităţii să nu răspundă unui criteriu de bază, al calităţii“6. 

După 1990, perioadă cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de tranziţie în 
economie, în ţara noastră, productivitatea muncii nu mai este folosită ca un indicator în baza căruia 
să fie făcute analize pentru strategii viitoare şi nici chiar în altfel de analize oficiale, cu excepţia 
celor în care sunt implicaţi specialişti care dau dimensiunea reală acestui indicator. 

Această situaţie are, după opinia noastră, următoarele motivaţii: 
a) Operarea unor corecţii de preţ pentru comparabilitate, pentru o perioadă mai mare de timp, 

presupune efort şi nesiguranţă asupra datelor ce ar rezulta, pe de o parte, cât şi pentru faptul că în 
perioada actuală parcursă de economia românească în afara indicatorului de profit şi a unor indi-
catori financiari, productivitatea muncii pare a nu fi în măsură să exprime eficienţa economică, pe 
de altă parte. 

b) Indiferenţa faţă de acest indicator şi neluarea sa în considerare ca indicator de eficienţă 
este înlesnită de situaţia actuală care permite să nu se mai utilizeze obligatoriu în fundamentarea 
necesarului de personal pe nivele minime admise de productivitate. Fiecare societate îşi dimensio-
nează necesarul de personal în funcţie de criteriile proprii care nu sunt întotdeauna economice, iar 
atunci când prin aceasta creşte costul, soluţia imediată este doar cea de reajustare a preţurilor, astfel 
încât, în final, să rezulte şi profit, în multe cazuri, chiar semnificativ. Această situaţie va fi depăşită 
doar în momentul în care producţia va fi mai mare decât cererea, iar competiţia va obliga la sta-
bilirea unor strategii de creştere a eficienţei economice din care, în mod categoric, nu poate lipsi, ca 
element de calcul, productivitatea muncii. 

c) Dificultăţile de ordin organizatoric care nu permit ca evidenţa din societăţile comerciale să 
pună la dispoziţie datele necesare pentru a calcula productivitatea netă a muncii totale (vii şi mate-
rializate) care, faţă de situaţia anterioară, ar presupune un efort suplimentar pe care agenţii econo-
mici nu sunt dispuşi să-l facă mai ales atâta timp cât societatea „merge şi aşa“. 

d) Apariţia unui număr însemnat de agenţi economici şi repartizarea între aceştia a perso-
nalului economic existent, la începutul anilor ’90, a generat lipsa specialiştilor de analiză şi ca ur-
mare, probleme importante, cum este cea a productivităţii muncii, dar şi altele, nu prezintă obiect de 

                                                
4 V.V. Novojilov, Măsurarea cheltuielilor şi rezultatelor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 66. 
5 V.V. Novojilov, op. cit., p. 67. 
6 Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1995, p. 164 
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interes pentru preocupările actuale cu focalizare asupra direcţiilor de creştere a eficienţei economice 
– creşterea preţurilor fiind soluţia directă şi imediată aplicată în acest sens. 

e) Diversitatea mare de preţuri de la o societate la alta pentru aceleaşi produse, în condiţiile 
determinării productivităţii muncii (după metoda actuală) nu ar mai prezenta aceeaşi importanţă 
pentru compararea agenţilor economici, sub aspectul posibilităţii de apreciere a rodniciei muncii. 

Metoda actuală de calcul a productivităţii muncii prin raportarea veniturilor (a producţiei mar-
fă realizate) la numărul de personal estompează mult din conţinutul acestui indicator, din urmă-
toarele cauze: 

 nu ţine seama de nivelul de calificare a personalului; 
 nu reflectă măsura în care personalul este utilizat la nivelul calificării pentru care este sala-

rizat. Chiar şi în condiţiile în care salarizarea s-ar face în funcţie de lucrările realizate (se plăteşte 
categoria lucrării), tot apar efecte negative prin neutilizarea forţei de muncă la potenţialul său. 

Eliminarea acestor neajunsuri, considerăm că se poate realiza prin utilizarea unor relaţii de 
calcul care, pe lângă faptul că nu necesită evidenţa specială a unor date (se folosesc datele existente 
în evidenţa actuală a agenţilor economici), este uşor accesibilă, iar rezultatele obţinute sunt mai con-
cludente şi mai sugestive pentru stabilirea unor strategii şi adoptarea unor decizii pe termen scurt şi 
mediu. 

Relaţia de calcul propusă în acest sens este următoarea: 

 QW
N k




  

în care: 
W - productivitatea muncii; 
Q - valoarea producţiei realizate (se are în vedere că aceasta se realizează  

numai în conformitate cu cerinţele sociale); 
N - numărul de personal existent în societate şi luat în calcul  

pentru determinarea productivităţii muncii; 
k - coeficient care exprimă raportul dintre salariul mediu din întreprindere 

(societate, agent economic) şi salariul minim din aceeaşi întreprindere. 

 
imin

sk
s

   

în care: 
s  - salariul mediu din întreprindere calculat astfel: 

 

N

i
i 1

s
s

N



  

în care: 
„si“ - salariul individual; 

imins  - salariul minim din întreprinderea în care se face analiza. 

 
Pentru comparabilitate între întreprinderi pentru 

imins , poate fi luat salariul pe ramură sau 
economie. În funcţie de obiectivele urmărite, salariul minim poate fi considerat la nivelul unui grup 
de întreprinderi pentru care se face analiza. 

Această formulă de calcul prezintă unele avantaje faţă de celelalte relaţii cunoscute şi utilizate 
în determinarea productivităţii muncii. Între avantajele relaţiei de mai sus, menţionăm: 
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 omogenizează munca prin transformarea numărului de personal de diverse categorii în 
personal de categorie minimă, ceea ce echivalează cu transformarea muncii de o anumită categorie 
în muncă simplă; 

 este uşor de calculat şi utilizează datele existente în evidenţa producţiei şi de personal, fără 
a fi necesară o evidenţă paralelă cu destinaţie specială pentru acest scop; 

 permite analize şi decizii mai realiste, mai ales atunci când se compară activităţi şi între-
prinderi; 

 face mult mai evidentă neconcordanţa între calificarea personalului şi categoria lucrărilor 
exprimată prin scăderea productivităţii muncii, utilizând o relaţie de calcul mai simplă decât coefi-
cientul de concordanţă care exprimă diferenţele dintre calificarea lucrătorilor şi complexitatea lucrărilor. 

Verificarea corelaţiei dintre categoria lucrărilor şi categoria personalului angajat este uşor de 
urmărit atunci când au loc creşteri şi descreşteri de personal, de la o perioadă la alta, comparând in-
dicele de personal cu cel al productivităţii muncii. Relaţia de calcul în această situaţie este următoarea: 

 1 1 1

0 0 0

N k W
N k W





  

în care: 
0,1N

 
- numărul mediu de personal din cele două perioade (actuală şi de com-

paraţie – de bază); 
k1, 0 - coeficientul raportului dintre salariul mediu şi salariul minim din orga-

nizaţie, în perioada actuală (la care se face analiza), respectiv, perioada 
de bază (cu care se face comparaţia); 

0,1W  
- productivitatea muncii pentru perioada actuală şi cea de bază. 

 
Atunci când cei doi indicatori se află într-un asemenea raport, rezultă că potenţialul uman al 

firmei este utilizat superior. 
Dacă raportul de mai sus este invers, respectiv: 

 1 1 1

0 0 0

N k W
N k W





  

rezultă o subutilizare a personalului care se exprimă prin faptul că personalul cu calificare su-
perioară realizează lucrări de categorii inferioare. 

Având în vedere conţinutul indicatorului de productivitate a muncii şi necesitatea ca orice 
activitate să fie eficientă, considerăm necesară reconsiderarea acestui indicator, în sensul utilizării 
lui în analize şi în formularea strategiilor de perspectivă, ale oricărei întreprinderi, context în care se 
impune reconsiderat şi locul pe care trebuie să-l ocupe acesta în sistemul de indicatori utilizaţi în 
statistica naţională. 
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Abstract: 
This paper aims to illustrate how it can be used many ways and methods to estimate the social 

benefits for measuring the importance of the economic value of environmental assets, environmental 
damage and benefits of environmental policy. We realize the necessity to improve the data collec-
tion and information about the state of environmental assets and improvement of socio-economic 
level of development for permanent monitoring and improvement of component models environment 
and the accurate prediction of future developments. 
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1. Introducere 
Între problemele actuale cu care se confruntă lumea modernă şi, în particular, cea a societă-

ţilor care au ajuns la un grad ridicat de industrializare, un loc important îl ocupă: creşterea nivelului 
de degradare a mediului înconjurător, gestionarea modului de alocare a resurselor şi protejarea tutu-
ror bunurilor de mediu.  

Protecţia mediului în România face obiectul Legii nr. 137/1995. Aceasta stabileşte principiile, 
elementele strategice, reglementarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului. 
De asemenea, sunt avute în vedere: protecţia resurselor naturale, conservarea biodiversităţii, atribu-
ţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice în materie de mediu, inclusiv un sistem special 
de răspundere civilă pentru prejudicii ecologice [18, pp. 313 – 318]. La elaborarea şi aplicarea legis-
laţiei referitoare la protecţia mediului, respectiv a tuturor bunurilor componente, participă mai multe 
entităţi interesate de asigurarea cantităţii / calităţii resurselor de mediu şi de asigurarea dezvoltării 
economice durabile. Între aceste entităţi, se numără: firmele sau societăţile comerciale poluatoare, mi-
nisterele de resort şi conexe din guvern, cetăţenii, agenţiile de mediu – locale şi naţionale [3, p. 156].  

Protecţia mediului este un domeniu care îi vizează pe toţi membrii comunităţii naţionale şi in-
ternaţionale, în egală măsură, iar politica actuală de protecţie a mediului (date fiind schimbările ma-
jore înregistrate la nivel planetar, la toate categoriile de bunuri ambientale) acţionează în două di-
recţii principale:  

- supravegherea aplicării legislaţiei şi normelor de mediu;  
- stimularea dezvoltării şi implementării unor tehnologii eficiente din punct de vedere al în-

deplinirii obiectivelor de protecţie a mediului.  
Pentru a găsi soluţii potrivite la aceste probleme, este necesar ca, din punct de vedere econo-

mic, să se efectueze o evaluare riguroasă a bunurilor componente ale mediului înconjurător. În acest 
sens, este remarcabil faptul că economiştii timpurilor actuale au început să-şi canalizeze tot mai mult 
interesul în sfera evaluării calităţii bunurilor de mediu, mai degrabă decât a cantităţii lor şi s-a re-
uşit, în stadiu mai mult sau mai puţin incipient, elaborarea de metode şi tehnici de determinare a 
valorii bunurilor de mediu.  
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2. Protecţia mediului înconjurător – componentă esenţială în metodologia de evaluare a 
bunurilor de mediu 

Dezvoltarea economică actuală este de natură diferită faţă de specificul dezvoltării din pe-
rioadele anterioare, întrucât utilizarea abundentă şi, uneori, neraţională a bunurilor de mediu a con-
dus la un dezechilibru tot mai evident în funcţionarea proceselor de mediul, cu impact asupra spa-
ţiului economic.  

În diversele etape de evoluţie a teoriei economice, nu a lipsit nicicând abordarea, în viziune 
viitoare, a resurselor naturale, însă degradarea actuală a mediului înconjurător impune alte tipuri de 
analiză, mult mai bine corelate cu realitatea prezentă şi cu posibilele consecinţe asupra generaţiilor 
viitoare. Astfel, se impune un nou tip de evaluare a dezvoltării economice actuale care să includă, în 
mod obligatoriu, şi evaluarea bunurilor de mediu.  

Literatura de specialitate subliniază necesitatea înregistrării în contabilitate a bunurilor consi-
derate adesea gratuite şi neproduse din mediul natural. Un exemplu semnificativ îl constituie aplica-
rea metodei input-output. Leontief porneşte de la principiul conform căruia diverse ramuri produc 
bunuri, servicii şi, în mod inevitabil, poluanţi. În aceste condiţii, este necesară stimularea dezvoltării 
industriilor (ne)depoluante. Acestea utilizează consumuri intermediare pentru eliminarea unei părţi 
din poluanţii emişi. La rândul lor, aceste unităţi emit poluanţi. Se ajunge astfel la un tablou de in-
trări – ieşiri care comportă patru matrici (Tabelul 1) [16, pp. 345 – 346]:  
 

Tabelul 1  
Tablou intrări – ieşiri pentru ramurile producătoare cu activităţi depoluante 

 Ramuri producătoare Activităţi pentru depoluare 

Produse  A 11  (în unităţi de consumuri intermediare 
pe unitate de produs) 

A 12  (în unităţi de consumuri intermediare pe kg. 
de poluant eliminat) 

Poluanţi A 21  (în kg. de poluant pe unitate de 
produs) 

A 22  (în kg. de consumuri intermediare pe kg. de 
poluant eliminat) 

 
A 11  - matricea coeficienţilor tehnici 
A 12  - matricea coeficienţilor de poluare 
A 21  - matricea coeficienţilor tehnici ai activităţilor de depoluare 
A 22  - matricea poluanţilor emişi de activităţile de depoluare 
 
A proteja mediul şi resursele disponibile pentru generaţiile prezente şi cele viitoare nu repre-

zintă nicidecum un subiect de conflict între domeniul economic şi cel ecologic. Dimpotrivă, prin 
prisma conceptelor de utilitate şi bunăstare socială, se constată că protecţia mediului şi creşterea eco-
nomică tind să evolueze în acelaşi ritm şi să exercite unul asupra celuilalt efecte pozitive [13, p. 184]. 

În prezent, se impune, tot mai amplu, să se întreprindă acţiuni corelate de cercetare în domenii 
diverse, cu scopul exclusiv de a găsi calea optimă de îmbinare a creşterii economice cu protecţia 
mediului. Astfel, cercetarea în domeniul protecţiei mediului oferă prilejul aprofundării procesului 
de înţelegere tradiţională a multor concepte, doctrine, teorii ştiinţifice, începând cu analiza atentă a 
proceselor de producţie, trecând prin cele vizând tehnologiile aplicate, cadrul legislativ şi institu-
ţional, până la problematica complexă a colaborării internaţionale în acest sector [2, p. 6].  

 
2. Actualitatea cadrului de evaluare economică a bunurilor de mediu 
Atribuirea de valoare monetară bunurilor de mediu şi daunelor produse de activităţile socio-

economice mediului înconjurător pare, în unele situaţii, nepotrivită. Totuşi, justificarea evaluării 
monetare constă în faptul că moneda este utilizată ca instrument de măsurare, pentru a indica acele 
câştiguri şi pierderi ce se reflectă în nivelul de utilitate sau bunăstare.  
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În condiţiile actuale, când importanţa bunurilor ce compun mediul înconjurător este tot mai 
mult conştientizată, măsurarea valorii economice se face pentru a demonstra importanţa politicii de 
mediu. Astfel, numeroase avantaje ce derivă din politica ambientală nu se evidenţiază sub forma 
unor câştiguri monetare imediate, în sensul că beneficiile trebuie să se reflecte mai mult în calitatea 
vieţii decât în îmbunătăţirea valorii indicatorilor economico-financiari. Aceste beneficii poartă de-
numirea de „beneficii sociale“ şi reprezintă consecinţe ale aplicării măsurilor specifice de protejare 
şi conservare a bunurilor de mediu. Unele efecte negative ale activităţii economice, cum ar fi zgo-
motul, poluarea aerului, apei etc. nu sunt evidenţiate în conturi separate. Acest lucru se întâmplă fie 
pentru că efectele anterioare nu sunt bine evidenţiate şi cuantificate, fie pentru că lipsesc parţial nor-
mele de menţinere a unui mediu curat ori pentru că transferurile, deşi se realizează prin acţiuni le-
gale, nu fac parte din convenţiile contabilităţii naţionale. Contabilizarea bunurilor de mediu este un 
proces relativ nou, în curs de perfecţionare şi cu un rol deosebit în rezolvarea problemelor actuale 
de mediu, în conjunctura necesităţii de dezvoltare economică.  

În acest context, se observă că politica de mediu este amplu susţinută, iar mediului încon-
jurător i se atribuie o nouă valoare. Astfel, una din direcţiile politicii de mediu urmăreşte semnala-
rea şi măsurarea valorilor aferente bunurilor de mediu prin orice metode şi tehnici posibile.  

Evaluarea bunurilor de mediu se face prin metode care urmăresc, în mod special, evaluarea 
resurselor. Astfel, valoarea bunurilor de mediu se stabileşte în funcţie de cererea şi oferta pentru bu-
nurile evaluate. Evaluarea bunurilor de mediu urmăreşte, în mod direct, felul în care indivizii apre-
ciază şi contribuie la protejarea bunurilor şi serviciilor pe care le oferă mediul înconjurător. O difi-
cultate întâlnită la acest tip de evaluare este determinată de faptul că metodologia de evaluare se 
bazează pe date aproximative, ipotetice şi, uneori, inexacte, dar care sunt preferate lipsei totale de 
date, întrucât problema actuală a dezvoltării economice este legată nu doar de cantitatea, ci şi de ca-
litatea resurselor disponibile, respectiv de calitatea şi disponibilitatea tuturor bunurilor componente 
ale mediului înconjurător.  

 
3. Stabilirea valorilor ambientale în contextul respectării politicii de mediu 
Problemele actuale de mediu au o caracteristică aparte, deoarece sunt interdependente şi nu 

este suficient şi util să fie analizate singular, pentru a putea fi rezolvate. În acest context, problemele 
referitoare la valoarea economică de protejare a bunurilor sau la costurile şi beneficiile aferente bu-
nurilor de mediu, a costurilor de prevenire a poluării se regăsesc într-un context mult mai complex 
ce presupune abordări de valori nemonetare, de etică, egalitate şi drepturi individuale. În timp, ter-
menul de valoare a fost interpretat în mod diferit, iar în societatea industrializată, relaţiile dintre va-
lorile ambientale stau la baza deciziilor de politici economice şi de mediu. În această categorie de 
valori, se înscriu: valorile exprimate cu ajutorul preferinţelor individuale, valorile exprimate cu aju-
torul preferinţelor colective şi valorile funcţiilor fizice ale ecosistemelor [12, p. 226]. 

În general, valorile produc interacţiuni între un subiect (cel ce exprimă valori) şi obiecte (cele 
cărora trebuie să li se atribuie valori). Fiecare individ posedă unele valori native ce constituie baza 
preferinţelor individuale şi care se reflectă în obiecte cărora li se atribuie diverse valori dobândite. 
Problematica referitoare la necesitatea şi conţinutul adoptării unei noi etici a mediului înconjurător a 
impus măsuri suplimentare şi alternative legate de abordarea teoretică şi practică a valorii. Valorile 
ambientale se determină în funcţie de: preferinţele personale ale indivizilor, preferinţele colective, 
procesele şi sistemele fizice.  

În funcţie de preferinţele personale, valorile se măsoară în termeni de disponibilitate de a plăti 
(DAP) şi disponibilitate de a primi recompense. Dacă se regăsesc situaţii de faliment a pieţei sau 
lipsesc preţurile de piaţă, sunt posibile două abordări: indicatorii verbali de preferinţă (întrebări şi 
chestionare, tehnici de evaluare contingentă, probleme de validitate) şi observarea comportamen-
telor care indică preferinţa consumatorilor (preţuri hedoniste, modelul costului de transport).  
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Specialiştii şi cercetătorii atât din domeniul economic, cât şi din cel ecologic au evidenţiat 
dependenţa dintre producţia obţinută într-un anume proces productiv şi mediu, aceasta purtând de-
numirea de „productivitate a mediului“ (J. Pezzey, 1992) [1, p. 701]: 

Q = f (K, L, T, R, S, P), unde: 
Q – cantitatea de output, dependentă de factori multipli 
K – capitalul folosit pentru a obţine Q 
L – forţa de muncă  
T – tehnologia de producţie 
R – resursele sub formă de input-uri 
S – stocurile de resurse 
P – poluarea 
Remarcăm că factorii mediului înconjurător are un rol esenţial în asigurarea producţiei şi a 

dezvoltării economice durabile prin faptul că este furnizor de inputuri materiale şi, totodată, recep-
tor al deşeurilor ce rezultă din producţie şi din consum, respectiv este furnizor de servicii pentru 
asigurarea bunăstării şi de valoare de existenţă.  

3.1. Valori economice specifice bunurilor de mediu 
A. Valoarea economică totală 
Economiştii specializaţi în problemele de mediu au parcurs progrese semnificative, în încer-

carea de a găsi un acord comun cu privire la terminologia utilizată în abordarea valorilor econo-
mice, atunci când aceste valori fac referire la mediul înconjurător.  

Valoarea economică a bunurilor de mediu are conotaţii diferite, deoarece opţiunile şi prefe-
rinţele indivizilor, priviţi ca şi consumatori, sunt diferite de la o situaţie la alta. Conceptul de va-
loare economică totală a bunurilor de mediu se bazează pe existenţa a două tipuri de avantaje: avan-
taje pentru utilizatori şi avantaje intrinseci [11, p. 41]. Una dintre noţiunile principale care se regă-
sesc în terminologia specifică este cea de „valoare de uz“ – noţiune direct legată de valoarea in-
trinsecă a bunurilor şi care derivă din utilizarea concretă a bunurilor ambientale. O dificultate în-
semnată în determinarea valorii bunurilor de mediu este dată de faptul că, pentru o bună parte din 
aceste bunuri, nu există o piaţă specifică pe care ele să poată fi schimbate, deci nu se poate stabili 
un preţ real al acestora. Unele teorii economice au indus ideea că absenţa unei pieţe pentru o anu-
mită categorie de bunuri determină lipsa de valoare a bunurilor respective. Dar, economiştii lumii 
actuale au demonstrat că absenţa unei valori de piaţă nu înseamnă, în mod implicit, că acel bun nu 
are o valoare economică.  

Ecuaţia specifică de determinare a valorii economice totale (VET) este:  
VET = valoarea de uz total + valoarea de opţiune + valoarea de existenţă. 
Un aspect important care nu trebuie omis – în contextul problematicii complexe pe care o 

presupune mediul înconjurător – este cel în care se încearcă să se găsească valorile economice totale 
ale bunurilor de mediu. Astfel, există trei aspecte relevante privitoare la valoarea economică totală a 
bunurilor ambientale [12, p. 137]: 

1. Ireversibilitatea: dacă bunul în discuţie nu este conservat, este probabil ca acesta să fie 
distrus, cu nici o şansă de a fi regenerat. 

2. Incertitudinea: întrucât viitorul nu este cunoscut, atunci când bunul este distrus apar unele 
costuri potenţiale; această incertitudine este evidenţiată, mai ales, sub forma ignoranţei cu privire la 
funcţionarea ecosistemelor, în sensul că, atunci când se sacrifică un bun ambiental, nu se ştie ce alte 
bunuri riscă să fie pierdute. 

3. Unicitatea: unele tentative empirice de măsurare a valorii de existenţă fac referire la spe-
ciile aflate în pericol şi la scenarii unice posibil de întâlnit. În acest sens, teoria economică susţine 
că o combinaţie de caracteristici referitoare la speciile aflate în pericol şi scenariile unice posibile va 
face ca preferinţele consumatorilor să fie dezechilibrate, în favoarea unei exploatări raţionale a re-
surselor. Deci, protejarea bunurilor de mediu va fi favorizată în proporţie însemnată faţă de dez-
voltarea strict economică.  
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B. Valoarea de opţiune  
Disponibilitatea de a plăti pentru un bun ambiental este legată de un surplus pe care individul 

se aşteaptă să îl primească în urma consumului acelui bun. Dacă există certitudinea că un bun se 
poate achiziţiona, în funcţie de preferinţe şi de posibilitatea de a găsi acel bun atunci când dorim, 
surplusul aşteptat de consumator „E(Sc)“ reprezintă măsura corectă a beneficiului care se obţine de 
la bunul evaluat, măsură ce va fi introdusă în evaluarea de tip cost–beneficiu. Astfel, dacă protejarea 
unui habitat natural presupune un cost „C“, se susţine că merită investiţia în protejare doar dacă 
C<E(Sc). 

Disponibilitatea de a plăti pentru acest tip de investiţie este denumită preţ de opţiune (Po) 
care cuprinde surplusul aşteptat de consumator şi valoarea de opţiune. Po reprezintă cheltuiala su-
plimentară ce garantează disponibilitatea viitoare a habitatului natural. 

Po = surplusul aşteptat de consumator + valoarea de opţiune 
Valoarea de opţiune reprezintă expresia preferinţelor şi a disponibilităţii consumatorilor de a 

plăti pentru conservarea mediului, existând o anume probabilitate ca individul să beneficieze în vii-
tor de avantajele implicite ale acestei plăţi. La acest fapt se adaugă condiţia ca incertitudinea asupra 
viitorului să fie legată de disponibilitatea sau oferta de bunuri ambientale.  

Valoarea de opţiune = valoarea de uz (din partea unui individ) + valoarea de uz din partea 
viitorilor indivizi (descendenţi din generaţiile imediat următoare) + valoarea de uz din partea altora 
(valoarea indirectă pe individ).  

C. Valoarea de existenţă  
Valoarea de existenţă este valoarea ce se atribuie unui bun de mediu şi nu este legată de nici 

un fel de utilizare, reală sau potenţială, a bunului în discuţie [12, 140] şi  reprezintă un punct comun 
al studiilor abordate de economişti şi de specialişti în probleme de mediu, dat fiind că nu poate fi 
determinată doar prin utilizarea metodelor tradiţionale de evaluare şi analiză economică.  

Economiştii au propus următoarele motivaţii specifice care să justifice necesitatea determi-
nării valorii de existenţă [12, p. 141]:  

- ereditatea este determinată de dorinţa de a lăsa bunurile de mediu propriilor moştenitori sau 
generaţiilor viitoare, în general, la fel cum se lasă şi bogăţia sau averea acumulată în timp; motivul 
ereditar este considerat ca o parte a valorii de uz, iar în acest caz, utilizatorii sunt moştenitorii sau 
generaţiile viitoare; 

- darurile reprezintă un motiv similar eredităţii, doar că cel ce oferă un dar ia în considerare o 
persoană prezentă; întrucât este probabil ca darurile să fie utilizate chiar de cei care le primesc, 
acestea nu se vor include în termenii ce fac posibilă explicarea valorii de existenţă; 

- simpatia pentru persoane, animale şi bunuri de mediu reprezintă o motivaţie relevantă a 
valorii de existenţă; simpatia variază în funcţie de cultura şi civilizaţia ţării, dar la cea mai mare 
parte a naţiunilor este mai mult o normă decât o excepţie; din acest motiv suntem dispuşi să plătim 
în prezent pentru a proteja mediul actual dar şi al generaţiilor viitoare. 

În unele cazuri, literatura de specialitate defineşte valorile de existenţă ca fiind valori eredi-
tare, adică există disponibilitatea de a plăti pentru a conserva mediul înconjurător în beneficiul ur-
maşilor noştri. Dacă motivul ereditar se extinde la generaţiile viitoare, în general, aşa cum suge-
rează unii specialişti în probleme de mediu, va exista incertitudinea de a nu cunoaşte preferinţele 
viitoare ale indivizilor. Însă acest tip de incertitudine este diferit de incertitudinea cu privire la dis-
ponibilitatea viitoare a bunurilor ambientale care determină o valoare de opţiune pozitivă.  

3.2. Metode de determinare a valorii de opţiune şi a valorii de existenţă  
Utilizând tehnici bazate pe chestionare, este posibil să se estimeze valoarea de opţiune şi va-

loarea de existenţă, obţinând, în final, cota disponibilităţii de a plăti (DAP) pentru beneficiile viitoa-
re oferite de bunurile ce aparţin mediului înconjurător. Unele exemple de determinare a DAP sunt:  

a. David Brookshire, Larry Eubanks şi Alan Randall [6] au stabilit preţul de opţiune (valoarea 
de opţiune plus surplusul aşteptat de consumator) şi valoarea de existenţă la unele specii de animale 
aflate în pericol (urşi grizzly şi oi bighorn); cercetătorii au analizat disponibilitatea vânătorilor de a 
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plăti (DAP) pentru protejarea acestor specii, în contextul în care variază probabilitatea de a exista în 
continuare cantităţi suficiente din aceste specii pentru a fi vânate; 

b. David Brookshire, W. Schultze şi M. Thayer [7] au raportat rezultate referitoare la vizitarea 
Marelui Canion; observând preţurile de cerere acceptate de intervievaţi pentru a obţine condiţii mai 
bune de vizitare a Marelui Canion, autorii au găsit un „preţ de cerere total“ pentru protejarea vizi-
tării Marelui Canion. În acest caz, valoarea de existenţă se dovedeşte a fi superioară valorii de pro-
tejare, explicaţia fiind că resursa supusă evaluării este unică. Dacă ar exista substituenţi pentru aceasta, 
s-ar aştepta ca valoarea de existenţă să fie mai joasă, deci să se creeze cadrul propice care să con-
ducă la abordarea altor studii ale valorii de existenţă. 

c. Jon Strand [15] a efectuat un studiu de tipul „evaluării contingente“ a ploilor acide în 
Norvegia. După ce a evidenţiat natura problemei ambientale, a propus o valoare a costului global 
necesar pentru a stopa poluarea determinată de ploile acide, cost care se va reflecta într-o taxă 
specială asupra venitului. Cercetătorul a urmărit dacă populaţia este disponibilă să plătească această 
sumă. Studiul lui Strand a demonstrat că, utilizând indicele DAP, este subestimată adevărata valoare 
a beneficiilor ce rezultă din reducerea nivelului ploilor acide, deoarece o bună parte a acestui tip de 
poluare este „importată“. Intervievaţii sunt convinşi de acest lucru şi consideră că „alţii“ ar trebui să 
plătească pentru acţiunile de depoluare. 

 
4. Evaluarea bunurilor de mediu prin metode specifice 
4.1. Evaluarea prin preţuri hedonice  
Valoarea unui teren este legată de fluxul beneficiilor ce derivă din utilizarea suprafeţei res-

pective. Producţia agricolă este unul din cele mai evidente beneficii obţinute, dar la acesta se ada-
ugă şi comodităţi ca: accesul la locul de muncă, accesul la spaţiile comerciale, serviciile ambientale, 
calitatea mediului din zonele învecinate. Toate aceste beneficii se cuvin individului care are dreptul 
de a utiliza terenul în discuţie. Pe această ipoteză, se bazează măsurarea beneficiului în termeni de 
„valoare a proprietăţii“, în sensul că, întrucât caracteristicile ambientale sunt diferite, implicit, există 
şi diferenţe între valorile de proprietate. Prin utilizarea unor tehnici adecvate, abordarea în termeni 
de preţuri hedonice încearcă:  

- să identifice care parte din diferenţa între valorile de proprietate este datorată diferenţelor 
specifice de mediu; pentru aceasta, se foloseşte metoda regresiei multiple, situaţie în care se anali-
zează date şi informaţii de la un număr mic de proprietăţi similare, pe un anumit număr de ani (serii 
temporale) sau de la un număr mare de proprietăţi diferite analizate pentru o singură perioadă 
(cross-section) sau referitoare la ambele situaţii (pooled date); 

- să stabilească în ce măsură persoanele sunt dispuse să plătească pentru îmbunătăţirea calităţii 
mediului în care trăiesc şi care este valoarea socială a acestei îmbunătăţiri. 

Pentru a evidenţia efectele fiecărei variabile asupra valorii unei proprietăţi, trebuie ca toate va-
riabilele să fie incluse în analiză: variabile aferente proprietăţii şi învecinării, variabile aferente ac-
cesului la facilităţi, variabile ambientale etc. Cu cât vor fi excluse mai multe variabile din analiză, 
cu atât estimarea efectelor variabilelor ce determină valoarea proprietăţii este mai distorsionată, în 
funcţie de gradul de interdependenţă între variabilele incluse şi excluse, respectiv între toate acestea 
şi valoarea proprietăţii.  

4.2. Evaluarea de tip contingent  
Prin metoda evaluării contingente (MVC), se utilizează o abordare directă a valorii bunurilor 

de mediu, adică se cere indivizilor să declare ce sunt dispuşi să plătească pentru a obţine, în schimb, 
un beneficiu şi/sau ce sunt dispuşi să primească drept compensare a faptului că au susţinut un cost. 
Acest lucru se poate realiza cu ajutorul unui chestionar sau prin mijloace tehnice experimentale prin 
care subiecţii răspund la diverşi stimuli, în condiţii similare cu cele de laborator. Studiul constă în 
evaluări subiective legate de creşterea/diminuarea cantitativă a bunurilor de mediu active pe o piaţă 
ipotetică, iar indivizii îşi declară disponibilitatea de a plăti sau de a accepta o compensare în cazul 
existenţei unei pieţe reale pentru bunul aflat în discuţie. Elementul de noutate  ce apare la metoda 
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MVC este că evaluarea nu face referire doar la bunul în cauză, ci şi la contextul instituţional prin 
care bunul este obţinut şi furnizat. Una dintre principalele caracteristici ale MVC este că, din punct 
de vedere tehnic, metoda poate fi aplicată în multiple circumstanţe, deci şi în cea mai mare parte a 
contextului politicii de mediu.  

Obiectivul esenţial al MVC este de a obţine rezultate similare cu cele care ar fi obţinute dacă 
ar exista o piaţă reală a bunului supus evaluării. Piaţa ipotetică (evaluator, chestionar şi intervievat) 
trebuie să semene cât mai bine cu piaţa reală.  

O parte semnificativă a literaturii de specialitate se ocupă de studiul preciziei acestei metode. 
Din moment ce scopul MVC este de a evidenţia valori reale ale bunurilor de mediu, se obţine un 
preţ de cerere care va fi cu atât mai precis, cu cât coincide mai bine cu preţul determinat pe o piaţă 
reală a bunului în discuţie. Dar, întrucât prin ipoteze nu poate să existe o piaţă reală, gradul de 
precizie trebuie atent verificat pentru a urmări dacă preţul de cerere este similar cu preţul obţinut 
prin alte tehnici aplicate pe pieţe surogat.  

4.3. Evaluarea  prin metoda costului de transport  
Metoda costului de transport se bazează pe o extensie a teoriei cererii în care este acordată o 

atenţie specială valorii timpului liber, mai ales că, în prezent, faptul că timpul liber are o anumită 
valoare – este un lucru tot mai evident. Totuşi, este destul de dificil de găsit o metodă de stabilire cu 
exactitate a acestei valori. Orice individ cu o anumită profesie are două variante de decizie cu 
privire la modul de utilizare a timpului disponibil: poate decide dacă merge la muncă sau dacă mer-
ge într-un loc pentru recreere, iar odată ajuns în acel loc, poate decide cât timp petrece acolo. Dacă 
există informaţii suficiente asupra acestor variabile, iar informaţiile se pot obţine pentru un număr 
mare de indivizi şi dacă se cunoaşte numărul de vizite pe care fiecare individ le face în locul de 
recreere, atunci se poate evalua disponibilitatea consumatorului de a plăti pentru un anumit număr 
de vizite. Prin determinarea curbei cererii de recreere la o anumită categorie de consumatori (defi-
nită de caracteristici ca nivelul de venit, de instruire, dispoziţia pentru relaxare) şi prin demonstrarea 
modului în care această curbă se modifică atunci când condiţiile de acces la locul de odihnă sunt 
îmbunătăţite, se poate determina beneficiul aferent îmbunătăţirii unui loc de recreere.  

 
5. Concluzii 
Anterior am arătat că, atunci când se măsoară beneficiul aferent unei îmbunătăţiri a compo-

nentelor mediului înconjurător, acestora li se atribuie o valoare economică totală (VET).  
Măsurarea economică a beneficiilor ambientale se realizează prin tehnici directe şi tehnici in-

directe. Referitor la tehnicile directe, se iau în considerare îmbunătăţirile obţinute în calitatea me-
diului şi se încearcă să se măsoare, în mod direct, valorile monetare ale acestor îmbunătăţiri sau se 
încearcă o simulare cu ajutorul tehnicilor experimentale. Utilizând o „piaţă surogat“, se caută acea 
piaţă pe care se vând şi se cumpără bunuri şi factori productivi şi se evidenţiază faptul că beneficiile 
şi costurile ambientale sunt stabilite în funcţie de caracteristicile acelor bunuri. Prin utilizarea  teh-
nicilor experimentale de simulare a pieţei, intervievaţii sunt puşi în postura de a-şi exprima, ipotetic, 
opţiunile cu privire la îmbunătăţirea unor bunuri de mediu. În acest caz, este esenţial ca evaluarea 
exprimată pe cale ipotetică să fie cât mai realistă.  

Prin procedurile indirecte de evaluare a beneficiului, nu se încearcă măsurarea preferinţelor 
evidenţiate, în mod direct, pentru bunul ambiental supus evaluării, ci se stabileşte o relaţie de tip 
„cauză–efect“ între poluare şi efectele produse de aceasta. Unele exemple ale relaţiei cauză–efect 
sunt: efectul poluării asupra sănătăţii, efectul poluării asupra deprecierii fizice a bunurilor materiale, 
asupra ecosistemului acvatic, asupra vegetaţiei etc. Este important de reţinut că procedurile indirecte 
de evaluare nu reprezintă o cale de determinare a disponibilităţii de a plăti (DAP) pentru beneficiul 
ambiental sau a disponibilităţii de a accepta o compensaţie pentru daunele ambientale produse.  

În concluzie, este esenţial de reţinut că noua abordare a politicii de mediu şi a aspectelor 
economice referitoare la evaluarea bunurilor de mediu capătă o orientare diferită, necesară pentru a 
depăşi nu doar problemele actuale cu care se confruntă societatea industrializată, aflată în plin 
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progres, ci şi generaţiile viitoare cărora trebuie să le asigurăm un viitor durabil. Astfel, economiştii 
conlucrează mult mai intens cu specialiştii pe probleme de mediu, în scopul de a găsi abordări 
optimiste şi realiste legate de redefinirea obiectivelor dezvoltării socio-economice, prin prisma abor-
dării conceptului de dezvoltare durabilă, concept care urmăreşte să atingă, simultan, obiective eco-
nomice, ecologice şi sociale. 
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Abstract:  
As a consequence of globalization, a source of tension itself between those who benefit and 

those who are disadvantaged by its effects, the interests of state, regional and zonal actors became 
inseparably linked to the ones of the national and international actors from other areas and regions 
and to the stability and security throughout the world. In other words, a political actor's security is 
dependent on the security of other political actor. As a consequence, it appears the need of 
multilateral international cooperation." 

Key words: national security, international security, unipolar, balance of power, universal 
security. 

 
Termenul de securitate naţională şi-a modificat sensul pe parcursul secolului XX. Dacă până 

la izbucnirea celui de-al doilea război mondial, se vorbea despre securitate, în sensul apărării 
teritoriului naţional în faţa unei agresiuni militare, după război, termenul capătă alte valenţe. De 
această dată, se poate vorbi despre protejarea în faţa unor abuzuri, ameninţări sau pericole. Politica 
de securitate este o componentă a politicii externe, aici fiind inclusă şi politica de apărare.  

Colateral, trebuie abordat şi conceptul de securitate internaţională. Şi aici se impune aceeaşi 
diferenţiere între epoca interbelică şi cea postbelică. Astfel, pentru punerea în aplicare şi menţinerea 
sistemului Versailles, puterile învingătoare, dar şi noile state independente din Europa au avut în 
vedere, pe lângă tradiţionalele alianţe bilaterale, crearea unui sistem al securităţii colective. În acest 
sens, diplomaţia franceză s-a remarcat în mod deosebit, poate şi datorită faptului că Franţa era în 
prima linie a statelor ameninţate de dorinţa de revanşă germană, dar un rol important l-au jucat şi 
diplomaţi ai unor state mai mici, ca România. Deşi iniţial, se părea că un astfel de sistem poate 
deveni operaţional, venirea lui Hitler la putere a condus la falimentul ideii de securitate colectivă [2, 
p. 72]. 

După război, accentul a căzut pe alianţe şi coaliţii. Pe fundalul războiului rece, se vor înfrunta 
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi cea a Tratatului de la Varşovia, pentru a apela doar la 
cei doi coloşi. De asemenea, s-a apelat mult mai des la reglementările de drept internaţional. Dacă 
ne referim doar la conflictele majore ale războiului rece, cum ar fi războiul din Coreea, cel din 
Vietnam sau din Afganistan, vom observa că instrumentele politicii externe au trecut pe plan secun-
dar, întâietate având militarii.  

După căderea comunismului şi sfârşitul bipolarităţii, apare un nou tip de abordare. De exem-
plu, atunci când Saddam Hussein atacă Kuweitul, reacţia comunităţii internaţionale nu este doar una 
platonică, ca cea din epoca interbelică, când Societatea Naţiunilor condamna invadarea Abisiniei de 
către Italia, sau a Finlandei de către Uniunea Sovietică. Asumându-şi rolul de mare putere cu inte-
rese globale, Statele Unite vor conduce o alianţă internaţională care va întoarce soarta războiului.  

La începutul mileniului III, apare un nou tip de ameninţare, de această dată, fiind în pericol 
chiar structurile internaţionale create pentru menţinerea păcii şi a securităţii mondiale. Susţine ideea 
faptul că serviciile secrete nu se mai concentrează atât de mult  pe informaţii despre parametrii mi-
litari şi strategici ai unei terţe ţări, cât mai ales pe aspecte şi fenomene economice, sociale şi poli-
tice, a căror logică de acţiune răspunde unor modele şi condiţii diferite, cu mult mai imprevizibile 
decât în trecut.  
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În cadrul sistemului internaţional, după cum am menţionat deja, un rol însemnat îl are secu-
ritatea naţională, care este parte integrantă a acestuia. Fenomen la fel de complex, mai ales în con-
textul post-război rece, securitatea naţională este caracterizată de mai multe dimensiuni [ 3, p. 13]:  

 militară, importantă încă dacă avem în vedere numeroasele zone de conflict la nivel 
planetar, precum şi multitudinea de surse ale insecurităţii, în ciuda faptului că principala alianţă 
politico-militară la scară planetară, N.A.T.O., se  autodefineşte ca fiind una de tip defensiv; 

 politică, ce joacă astăzi un rol mai important ca oricând, datorat mai ales noului climat in-
ternaţional, propice dialogului şi găsirii unor mijloace paşnice de rezolvare a diferendelor dintre state;  

 economică, rolul său fiind pus în valoare de marile diferenţe dintre Nord şi Sud, care pot 
genera noi tipuri de ameninţări pentru securitatea globală; 

 socială, aflată în strânsă legătură cu latura economică; 
 ecologică, capitol la care discutăm despre mediul înconjurător, mai precis despre prezer-

varea biosferei planetare, ca suport al ecosistemului sau ca garanţie a vieţii pe Terra şi mai ales 
despre ameninţările globale ale acestui vector, de genul fenomenului încălzirii globale sau produ-
cerii de transformări ireversibile ale ecosistemelor; 

 culturală şi religioasă, dimensiune care probează faptul că latura spirituală joacă şi va 
mai juca încă, o bună perioadă de timp, un rol important pentru fiinţa umană. În plus, fenomene de 
genul fundamentalismului religios pot conduce la crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea 
unor crize la nivelul sistemului internaţional.  

Dimensiunea politică a securităţii presupune o analiză a sistemului de guvernare, motiv pentru 
care putem vorbi despre buna şi, respectiv, proasta guvernare. Buna guvernare este definită cu aju-
torul unor termeni, precum: echitate; legalitate;  responsabilitate; transparenţă.  

Cât despre proasta (reaua) guvernare, aceasta se manifestă atunci când coeziunea dintre stat şi 
cetăţeni are de suferit, existând elemente care contribuie la crearea unei stări de tensiune, marcată 
prin conflicte sociale majore, birocraţie şi corupţie, iar ca un corolar, prin instabilitate politică.  

Desigur, fiecare paradigmă a relaţiilor internaţionale are propria abordare în privinţa securi-
tăţii internaţionale. Astfel, abordarea realistă stabileşte rolul puterii în asigurarea securităţii. În acest 
context, statul este perceput drept principal furnizor de securitate. Abordarea liberală este de acord 
cu realitatea conform căreia statul este actorul-cheie în politica mondială, dar argumentează că  
acesta nu este singurul actor. Este atrasă atenţia asupra actorilor nonstatali, cum ar fi corporaţiile 
transnaţionale, organizaţiile internaţionale, organizaţiile nonguvernamentale, care au un rol în asi-
gurarea şi stabilirea reglementărilor societăţii internaţionale. Spre deosebire de realişti, liberalii pun, 
mai degrabă, accentul pe rolul jucat de pace. Paradigma globalistă pune accentul pe sursele inse-
curităţii. Astfel, noţiunea de securitate este extinsă la alte dimensiuni, inclusiv cele economice, so-
ciale, culturale sau de mediu.  

Securitatea internaţională, după încheierea războiului rece, este un fenomen complex şi multi-
dimensional, care nu mai poate fi redus doar la problematica militară. În era globalizării, actorii şi 
nivelul securităţii au un rol crescând. Astfel, apar noi actori, cum ar fi entităţile subnaţionale, actori 
nonstatali, între aceştia, figurând lideri politici şi economici, formatori de opinie, sectorul privat, 
lobby-ul cetăţenesc sau organizaţiile nonguvernamentale. 

De asemenea, apar schimbări în natura puterii internaţionale. Puterea economică este acum 
prima formă de putere internaţională. De aceea, printr-o combinaţie între prosperitatea generală şi o 
bună distribuţie a resurselor, se poate contribui la îmbunătăţirea relaţiilor dintre state. În schimb, 
puterea militară apare mai puţin  importantă, fără a-şi pierde însă din relevanţă.  

Epoca actuală este caracterizată de un nou tip de provocări, de genul soft, care le înlocuiesc pe 
cele hard. Prin urmare, se dezvoltă patru modele de securitate pentru zilele noastre [1, p. 64]:  
unipolar; balanţa puterilor; concertul puterilor; securitatea universală. 

Fiecare din aceste modele se raportează la realităţile începutului de mileniu. Modelul unipolar 
are în vedere faptul că, după încheierea războiului rece, marele învingător a fost Statele Unite ale 
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Americii. Prin urmare, americanii sunt cei care au preluat povara asigurării ordinii mondiale. Ba-
lanţa puterilor în mileniul III poate fi construită prin jocul mai multor centre. De această dată, 
Statele Unite pot intra în competiţie cu fostul rival din anii războiului rece, Rusia, după cum Uni-
unea Europeană şi China sunt parteneri viabili. De la acest model la cel al concertului puterilor, nu 
este decât un pas. Acesta poate fi realizat prin democratizarea relaţiilor internaţionale şi extinderea 
numărului statelor care pot fi considerate membre ale „clubului select mondial de decizie“. Sistemul 
securităţii universale, echivalent cu realizarea unei securităţi colective în care lumea să nu mai fie 
împărţită în state cu interese globale şi state cu interese limitate, ni se pare greu de realizat.  

Concluzionând, realizarea securităţii depinde de abordarea concomitentă a tuturor celor şase 
dimensiuni ale sale: militară, politică, economică, socială, culturală şi ecologică. Mai mult, la nivel 
global, interdependenţele s-au dovedit a fi mai mult decât economice şi militare, comportând şi as-
pecte politice, sociale, culturale şi chiar de mediu. 

Ca o consecinţă a globalizării, ea însăşi o sursă de tensiune între cei care beneficiază şi cei 
care sunt dezavantajaţi prin efectele sale, interesele actorilor statali, zonali şi regionali au devenit in-
separabil legate de cele ale actorilor naţionali şi internaţionali din alte zone şi regiuni, de stabilitatea 
şi securitatea întregii lumi. Cu alte cuvinte, securitatea unui actor este dependentă de securitatea 
altuia, de aici luând naştere nevoia de cooperare internaţională multilaterală. 

Totuşi, securitatea naţională devine nu doar responsabilitatea statelor naţionale, ci şi a ali-
anţelor internaţionale. În ultimii ani, din ce în ce mai multe domenii de responsabilitate a statului 
intră în sfera guvernării globale, devenind internaţionale şi transnaţionale. Astfel, deşi deciziile-
cheie asupra problemei păcii şi războiului sunt luate, la nivel naţional, de către elita politică, cu su-
portul populaţiei, iar la nivel internaţional, de către organele de conducere ale grupărilor institu-
ţionalizate de state, rolul acestora din urmă în rezolvarea conflictelor interne este în creştere. 

În viitor, pentru a răspunde cerinţelor de securitate formulate de către grupările de state, 
preconizăm orientarea politicilor de securitate în special către nivelurile zonal, regional şi global, cu 
o sporire a atenţiei acordate dimensiunilor nonmilitare, însă fără a reduce din importanţa acordată 
celei militare [3, pp. 40]. În consecinţă, dimensiunea militară a securităţii nu poate fi trecută pe 
locul doi în agenda internaţională, chiar dacă redefinirea securităţii subliniază aspectele nonmilitare 
ale acesteia. 

 
 
Bibliografie: 
 

[1] Calleo, D.P. (2002), Follies of Power: America’s Unipolar Fantasy, Cambridge University Press. 
[2] Foot, R., MacFarlane, N.S., Mastanduno, M. (2003), US Hegemony and International 

Organizations, Oxford University Press, New York. 
[3] Sarcinschi, A. (2005), Dimensiunile nonmilitare ale securităţii, Editura Universităţii Naţionale de 

Apărare „Carol I“, Bucureşti.  
 



 

 

 
 
 

Environmental accountability and environmental indicators  
 

Preparator univ. drd. Anca BUTNARIU 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iaşi 

 
 

Abstract: 
The need to revise the system of National Accounts, in order to introduce and reflect the 

social and environmental dimensions, was covered by the United Nations Statistics Division in two 
ways. This article presents the system of environmental indicators and the System of Integrated 
Environmental and Economic Accounting. These models meet the differentiation between the 
monetary assessment in the green national accounting and the physical indicators of sustainable 
development, stated at Rio Summit. 

Key words: environmental indicators, environmental accountability, national accounts, satellite 
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The United Nations, organization that created the present used concept of System of National 

Accounts, has advanced their fundamental revision, in order to introduce and reflect the social and 
environmental protection dimensions. The ultimate purpose is to dispose of a new integrated system 
of economic and ecological accountability, that could be used by all countries, in such manner that 
the decision at national and world level would rationalize in the direction of a global sustainable 
development. 

This decision represents the explicit acknowledgment of various initiatives that have been 
proposed by several organizations along the ‘80s. OECD adopted in 1985 a declaration regarding 
the environment that provided that the management of natural resources and the national and branch 
policies must be implanted in an integrated context, for assuring adequate mechanisms of a long 
term sustainable economic development. This statement has been improved, in 1989 and 1991, with 
specific programs of Environmental Economics and Environmental indicators, that headed the 
OECD research activity to three dimensions: 

- the quantifying of habitat attributes; 
- the integration of environmental implications in sector policies; 
- the integration of environmental dimension in economic policies, especially through the 

medium of environmental accountability. 
A first demarche in developing some accountability instruments that integrate the finite com-

plexion of resources and the decay of environmental goods was made by improving the traditional 
National Accounts, consolidating the accounts of the Gross Domestic Product. The adjustment 
reaches the level of incomes and production. Thus and so, starting from a traditional GDP, the result 
is a new indicator modified by the sum of positive environmental services and the deduction of 
habitat’s damages. 

The National integrated “green” Accounts seem to encompass the most complete method, in 
order to achieve a sustainable development. It was made considerable progress with regard to the 
assessment of stocks and commercial natural resources depletion, although the most difficult pro-
blems arise at the contaminants’ global emission appraisal. 

In general terms, we comprehend by Environmental Accountability the systematic description 
of the interaction between the natural habitat and economic system, in an accountability language. 
This implies that a unique model does not exist and that the procedures vary pending on the specific 
conditions and the endorsed objectives. Nowadays there are three major accounting orientations 
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regarding the environment, considering the lower or the wider approach to the National Accounts 
System: 

- The adjustment of the National Accounts System. This approach assumes the modi-
fication and adjustment of the traditional system structure, with the aim to adequately incorporate 
the modification of the habitat’s component, the protection of environment expenses and the en-
vironmental degradation (the assessment of environmental damage, natural habitat’s services, natu-
ral capital stocks and environmental expenses). 

- The satellite accounts. This approach endorses mainly to bring a plus of information in 
the frame of national accountability, without introducing modifications in the accounts’ system and 
combining the physical information of environmental statistics and natural resources accounts with 
monetary information regarding the costs of environmental damage and protection expenses. 

- The environmental and natural resources accounts. It is an independent approach, hea-
ded for obtaining the information regarding the quantity and quality of natural resources stocks and 
fluxes – the flux between the environment and economy, the resource flux in the economic system – 
expressed in physical units [1].  

According to the categorization elaborated by the OCDE in 1994, for the national environ-
mental accountability, the outset is the traditional national accountability. 

 

Table 1.  
Approaches regarding the environmental accountability at macroeconomic level 

 

Approach Environmental categories The characteristics of 
the accountability 

system 

a. the environmental and natural  
    resources accountability 

Stocks and flux of natural resources, 
physically expressed. 
Physical and monetary flux associated  
to the anthropic use of natural resources 

a.1. environmental resources  
       accounts 

The economic and environmental multi 
functionality of resources 

a.2. material resources accounts Resources used only as entries in economy  

 
Independent system, 
complementary to the 
traditional system of 
national accountability  

b. satellite accounts 

The evaluation of: 
- environmental damages 
- environmental services 
- natural capital stocks 
- environmental expenses 

The correspondence between stocks and 
flux, in physical terms 

 
It completes the 
traditional system of 
national accountability 
without modifying it 
Coherent to the national 
accountability system 

c. environmental accountability 

The evaluation of: 
- environmental damages 
- natural capital stocks 
- environmental expenses 

It modifies the structure 
and limits of national 
accountability 

Source: Commission of environment, agriculture and territorial questions, Environmental accountability –  
an instrument for the sustainable development, 2004 

 

At macroeconomic level were developed several models of environmental accountability. 
The Rio Summit made the differentiation between the various environment’s monetary assess-

ment methods in the frame of national green accountability(chapter 8 in Agenda 21) and the non-
monetary or physical indicators of sustainable development(chapter 40 in Agenda 21). This situation 
reflects the widely known separation in the development of environmental data approach [2]. 

The UN Statistic Division followed both ways: a) the development of a system of indicators; 
b) the creation of an economic and environmental integrated accountability. 

The Statistic Commission of UN approved the first list of environmental indicators.  Bet-
ween 1991 and 1995 there were formulated general trends regarding the concepts and methods, 
containing a large number of statistic variables, followed in the next stage by a more selective 
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approach. There was a proliferation of indicators with a high degree of aggregation, proposed to 
measure the sustainable economic welfare, the human development, the national wealth, the real 
progress etc. These indicators reflect the attempt to reduce the informational supercharge, always 
considered to be an element of discontent for the economic deciding factors, that are looking for 
essential information with regard to the interaction between environment and society. These indi-
cators are frequently calculated outside the standard data system. 

In order to determine the GDP based on the environment there are often made two types of 
corrections:  

 green GDP = GDP – the depreciation of natural capital; 
 sustainable GDP = green GDP – costs of sustainable development (expenses generated by 

the restoration of sites etc.). 
These corrections allow an estimation of associated costs of sustainable development. 
The research in that field distinguishes three groups of environmental indicators in the 

structure of reference frame: 
- the first group is oriented towards the cause of these problems (emission flux, natural 

resource using);  
- the second group proposes a relation between environmental quality and the human action 

effects (indicators of effect, quality, estate);  
- the third is willing to quantify the reaction of society to the environment’s improvement 

(reaction indicators). 
OECD named these categories: pressure indicators, estate indicators, reaction indicators, 

considering them in a dynamic frame, defined by the cause – effect relations. Human activities put 
certain pressure on the environment and influence the quality and quantity of available services and 
goods. The society responds to these changes by sector, economic and environmental policies. 
Finally, the circle closes by new information and perception on human action [3].  

 

Table 2.  
The matrix of environmental indicators 

 

Environmental problems Pressure indicators  Estate indicators Response indicators 
Climate changes Industrial production, 

energetic consumption: 
glasshouse effect gas 

emissions 

Habitat’s concentrations, 
global temperatures 

Expenses for energetic 
alternatives, 

differentiate prices 

Diminishing of ozone layer CFC production: CFC 
and halon emissions 

Thickness of ozone layer Legislation and 
international 
conventions 

Biodiversity reduction Changes in field using 
and use of 

pesticides/fertilizers 

Threatened species’ 
number, distribution of 

species  

Protection expenses 

Resource depletion Industrial production, 
energy production 

Prospecting of mineral 
resources   

Recycling rate, indexes 
of afforestation prices  

Dispersion of toxic 
chemicals 

Industrial production, 
production of chemicals, 

chemicals’ use  

Concentration of dioxin 
in soil  

Legislation, research 
expenses 

Wastes Industrial production, 
waste quantity 

The area of garbage 
cesspits, the quality of 

subterranean water 

Expenses of waste 
collecting and treatment  

Air pollution  Industrial production, 
transports,  

energy consumption: 
NOx, Sox, COV, 

particles emissions. 

pH level in soil and lakes, 
the area of dried forests, 
the quality of urban air 

Penalties, expenses, 
legislation 

Marin environment  
and coast areas 

Oil transport,  
marine tourism 

Ecosystems quality International 
conventions 
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In the field of environmental accountability, UNSD followed the recommendations of Agenda 
21 and published the work Integrated Environmental and Economic Accounting, a Handbook of 
National Accounting, in 1993. The aim was to modify the National Accountability System, adopted 
on large scale worldwide, in the meaning of its extension to a satellite system called the Integrated 
System of Economic and Environmental Accountability. The intention was to reach a maximum of 
compatibility with the conventional economic indicators. SEEA was revised in 2000 and 2003. It 
proposes a normalized presentation of the economy – environment interaction, that articulates on 
the flux accounts (pressure on the environment) and patrimony accounts (the state of environment 
in physical and monetary terms). It encompasses satellite accounts directly bound by the national 
accounts system structure, and bases on certain indicators defining monetary fluxes and wealth 
stocks, taking into account the environmental effects. Monetary flows absorb the resources and use 
of final production, final demand, forming of capital and accumulation, and the stocks include 
regenerating and non –regenerating resources. Since the first version of this model in 1993 until 
present, the system has been tested in different states and for several types of resource [4]. 

 
 

Table 3.  
Economic indicators correlated with environmental aspects [5] 

 

  INITIAL STOCKS Economic 
assets 

Environmental 
assets  

   +  

 
DOMESTIC 
PRODUCT 
(industry) 

FINAL 
CONSUMPTION 

(domestic 
consumers/public 
administration) 

CAPITAL 
FORMATION 

CAPITAL 
ACCUMULATION 

THE 
REST OF 

THE 
WORLD 

PRODUCT 
OFFER Production(Oi)    Imports 

(I) 
PRODUCT 

USING 
Intermediary 

consumption (ICi) 

FIXED 
CAPITAL 

USING 

Fixed capital 
consumption (CCi) 

 
 

Final consumption 
(FC) 

Gross capital 
forming 
(GFC) 
Capital 

consumption 
(CC) 

 Exports 
(E) 

Value added 
VA/NDP NPVi=Oi-ICi-CCi     

NATURAL 
ASSETS 
USING 

(depletion and 
decay) 

Environmental cost 
of industry (CEi) 

Environmental cost 
of domestic 

consumers (CEh) 

 
Natural capital consumption (CE)  

Indicators 
revised based 

on the 
environment 

EVAi=NPVi-CEi 
EPI=EVEi-CEh   

EFC=(GFC-CC)-CE  

+ 

 Other changes in volume 
(reevaluation) 

=   
FINAL STOCKS Economic 

assets 
Environmental 

assets 
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The indicators are determined departing from the traditional accountability, revised on en-
vironmental basis, hereby: 

a) the parity usage = resources 
O + I = IC + FC + GFC + E 

The offer of goods and services (O) and imports (I) are equal to their using as intermediary 
consumption (IC), final consumption (FC), gross forming of capital (GFC) and exports (E).  

b) the ecovalue added (revised on environmental basis), for a branch i: 
EVAi = Oi – Ici – Cci - CEi = NPVi- CEi 

The ecovalue added generated by an industry (EVAi) equals the production diminished by 
intermediary consumption, fixed capital consumption (CCi), as well as the cost of depletion and 
decay of environment (CEi), or the difference between the net present value (NPVi)  and the costs 
of environmental protection.  

c) the net domestic eco product ( revised based on environment):  
DEP = EVAi – Ceh = NDP – CE = GFC + FC – CC – CE + E - I 

The net domestic eco product (DEP) equals the sum of ecovalue added by industry 
diminished by the sum of environmental protection costs including the domestic consumers (CEh). 

Often in order to determine GDP on environmental basis two types of correction are made: 
 green GDP = GDP – depreciation of natural capital; 
 sustainable GDP = green GDP – costs of sustainable development (expenses for restoration 

of sites etc.). 
These allow obtaining a estimation of associated costs to accomplish a sustainable development [6]. 
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